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১.০   জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরররিরি 

প্রজািয়ন্ত্রর গণকম মিারী রনয়োগ, পদােন ও পয়দান্নরির ব্যবস্থা করা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। এ কাজ সুিারুরূয়প 

সম্পন্ন করার জন্য গণকম মিারী রনয়োগরবরধ ও িাকরররবরধ প্রণেনও এ মন্ত্রণালয়ের অন্যিম গুরুত্বপূণ ম কাজ। রনয়োরজি 

জনবয়লর সংগঠিি ও প্ররমি কম মজীবন পররকল্পনা প্রণেয়নর পাশাপারশ সব মস্তয়র বাংলা ভাষা প্রিলন ও প্রসায়রর ময়িা 

িাৎপর্ মমরিি বহুমুখী দারেত্ব পালয়নও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে সরিে ও অগ্রণী ভূরমকা পালন কয়র আসয়ে। প্রবরিমি সংসদীে 

সরকার ব্যবস্থাে মাননীে প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দারেত্ব ঐরিহ্যগিভায়বই পালন কয়র থায়কন। বিমমায়ন জনাব ফরহ্াদ 

হহ্ায়সন, এম.রপ. এ মন্ত্রণালয়ের মাননীে প্ররিমন্ত্রীর দারেত্ব পালন করয়েন। 

১৯৬২ রিষ্টায়ের পূয়ব ম িৎকালীন প্রায়দরশক সরকায়রর Home Department-এর রনেন্ত্রণাধীন General Administration 

Branch সরকারর কম মিারী রনয়োগসংিান্ত কার্ মিম সম্পাদয়নর দারেয়ত্ব রেল। Provincial Reorganization Committee-এর 

সুপাররশিয়ম ১৯৬২ রিষ্টায়ে এটি Service and General Administration (S. & G.A.) নায়ম একটি স্বিন্ত্র Department-এর 

মর্ মাদা লাভ কয়র। ১৯৭১ রিষ্টায়ের ১৭ এরপ্রল মুরজবনগয়র গঠিি বাংলায়দশ সরকায়রর আময়ল Establishment Division 

রহ্সায়ব এ মন্ত্রণালয়ের র্াত্রা শুরু হ্ে। স্বাধীনিার পর ১২.০১.১৯৭২ হথয়ক ১৯৭৫ রিষ্টাে পর্ মন্ত সব মকায়লর সব ময়েষ্ঠ বাঙারল 

স্বাধীনিার মহ্ান স্থপরি, জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান প্রধানমন্ত্রী ও পরবিীকায়ল রাষ্ট্রপরি থাকাকালীন 

Establishment Division-এর দারেয়ত্ব রেয়লন। ১৯৭৫ রিষ্টায়ে Establishment Division হথয়ক O & M Division নায়ম 

পৃথক একটি রবভাগ সৃরষ্ট করা হ্ে। সৃরজি O & M Division স্বিন্ত্র রবভায়গর মর্ মাদা লাভ করার এক বেয়রর ময়েই পুনরাে 

Establishment Division-এর O & M অনুরবভাগ রহ্সায়ব অঙ্গীভূি হ্ে এবং একজন মন্ত্রীর সারব মক িত্ত্বাবধায়ন সংস্থাপন 

রবভায়গর প্রশাসরনক কার্ মিম পররিারলি হ্ে। ১৯৮২ রিষ্টায়ে Martial Law Committee on Reorganizational Set-up 

সকল সরকারর মন্ত্রণালে, রবভাগ, দপ্তর/পররদপ্তরসহ্ সকল স্বােত্তশারসি সংস্থার পুনগ মঠয়নর উয়যাগ গ্রহ্ণ কয়র। এ উয়েশ্য 

সাধয়ন গঠিি এনাম করমটি Establishment Division-হক পরবিী সময়ে Ministry of Establishment & Reorganization 

নামকরয়ণর সুপাররশ কয়র। পয়র Ministry of Establishment & Re-organization-এর পররবরিমি নামকরণ হ্ে 

Ministry of Establishment। সময়ের আবিময়ন কার্ মসম্পৃক্ত নামকরয়ণর িারহ্দা অনুভূি হ্ওোে ২৮.০৪.১১ রিষ্টায়ে 

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নাম পররবিমন কয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে (Ministry of Public Administration) করা হ্ে। মাননীে 

প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী রহ্সায়ব দারেয়ত্ব রেয়লন। বিমমায়ন মাননীে প্রধানমন্ত্রী হশখ হ্ারসনা, এম.রপ. এ মন্ত্রণালয়ের 

মাননীে মন্ত্রী এবং জনাব ফরহ্াদ হহ্ায়সন, এম.রপ. মাননীে প্ররিমন্ত্রীর দারেয়ত্ব রয়েয়েন।  

২০২১ রিষ্টায়ের ময়ে বাংলায়দশয়ক মেআয়ের হদয়শ পররণি করা এবং ২০৩০ রিষ্টায়ের ময়ে এস.রি.রজ. অজময়ন দক্ষ, 

দুনীরিমুক্ত, হসবামুখী, জবাবরদরহ্মূলক, জনপ্রশাসন গয়ে তুলয়ি প্রজািয়ন্ত্রর কম মসম্পাদয়ন হমধাসম্পন্ন জনবল রনয়োগ, িাঁয়দর 

প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষয জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে দারেত্ব পালন করয়ে। এ মন্ত্রণালে সকল মন্ত্রণালে/রবভাগ ও এর 

অধীন দপ্তর/প্ররিষ্ঠান এবং স্ব-শারসি সংস্থার জনবল ও সরঞ্জামসহ্ সাংগঠরনক কাঠায়মা প্রণেন/পুনরব মন্যায়স সম্মরি প্রদান 

এবং সংরিষ্ট দপ্তর/সংস্থার রবলুরপ্ত বা আকার সংয়কািয়নর কারয়ণ উদ বৃত্ত জনবয়লর র্থার্থ আত্তীকরণসংিান্ত কার্ মারদ সম্পন্ন 

কয়র থায়ক। সরকারর কম মিারী রনয়োগ, িাকরর-রবরধ প্রণেন, এ রবষয়ে পরামশ ম প্রদান, রনয়োরজি জনবয়লর দক্ষিা বৃরির 

লয়ক্ষয প্ররশক্ষণ নীরিমালা প্রণেন ও বাস্তবােন, বাংলায়দশ রসরভল সারভ মসভুক্ত সকল কযািার ও জনপ্রশাসয়নর ঊর্ধ্মিন পয়দ 

র্য়থাপযুক্ত জনবল রনয়োগ, কম মিারীয়দর আিরণরবরধ প্রণেন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন কম মিারীয়দর ৃঙ্খললা 

ভয়ঙ্গর কারয়ণ রবরধবি ব্যবস্থা গ্রহ্য়ণ এ মন্ত্রণালে কাজ কয়র। িা োো সরকায়রর কম মসূরি বাস্তবােয়নর লয়ক্ষয জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালে সকল মন্ত্রণালে/রবভায়গ উপযুক্ত ও দক্ষ জনবল রনয়োয়গ অনুঘটক রহ্সায়ব দারেত্ব পালন কয়র। রায়ষ্ট্রর জনয়সবামূলক 

কায়জ রনয়োরজি জনবল, সংগঠন ও িাঁয়দর প্ররমি কম মজীবন পররকল্পনা প্রণেয়নর পাশাপারশ িাঁয়দর সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী 

কায়জর জন্য জনপ্রশাসন পদক প্রদান, সব মস্তয়র বাংলা ভাষা প্রিলন ও সঞ্চালয়নর ময়িা িাৎপর্ মপূণ ম বহুমুখী দারেত্ব পালয়নও 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভূরমকা অগ্রগণ্য।  

১.১ রূপকল্প (Vision) 

 দক্ষ ও কার্ মকর জনপ্রশাসন। 

১.২ অরভলক্ষয (Mission) 

 রনয়োগ, প্ররশক্ষণ, প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরি ও মানবসম্পয়দর কার্ মকর ব্যবহ্ার রনরিিকরয়ণর মােয়ম একটি দক্ষ, হসবামুখী ও 

জবাবরদরহ্িামূলক জনপ্রশাসন গয়ে হিালা। 

 

১.৩ সাংগঠরনক কাঠায়মা 

এ মন্ত্রণালয়ে ৯টি অনুরবভাগ, ২৬টি অরধশাখা ও ৭৩টি শাখা/ইউরনট/য়কাষ রয়েয়ে; িা োো বাংলায়দশ সরিবালে হকন্দ্রীে 

গ্রন্থাগার এবং হলাক-প্রশাসন করম্পউটার হকন্দ্র এ মন্ত্রণালয়ের অধীন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ৯ম হগ্রি ও িদূর্ধ্ম হগ্রয়ির ১৫৪টি, 

১০ম হগ্রয়ির ১৩১টি, ১১-১৬িম হগ্রয়ির ১৪৮টি ও ১৭-২০িম হগ্রয়ির ১৪১টিসহ্ হমাট ৫৭৪টি অনুয়মারদি পদ রয়েয়ে। 
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অনুয়মারদি পয়দর রবপরীয়ি ১ জন রসরনের সরিব, ৮ জন অরিররক্ত সরিব, ১৯ জন যুগ্মসরিব, ৫৯ জন উপসরিব, ৮ জন 

রসরনের সহ্কারী সরিব, ৮ জন সহ্কারী সরিব, ১ জন রবয়শষজ্ঞ, ১ জন িথ্য ও জনসংয়র্াগ কম মকিমা, ১ জন রসরনের সহ্কারী 

প্রধান এবং লাইয়েররোন/রসরনের অনুবাদ কম মকিমা/অনুবাদ কম মকিমা/অযাসাইনয়মন্ট অরফসার/গয়বষণা কম মকিমা/রহ্সাবরক্ষণ 

কম মকিমা/রসরনের রসয়েমস্ অযানারলে/সহ্কারী হপ্রাগ্রামার পদরবর কম মিারী কম মরি।  

১.৪ রবযমান সাংগঠরনক কাঠায়মা অনুর্ােী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কম মরি হগ্রিরভরত্তক জনবল রনম্নরূপ : 

9ম হগ্রি হ্য়ি িদূর্ধ্ম 

িরমক অনুয়মারদি পয়দর নাম অনুয়মারদি পয়দর 

সংখ্যা 

পূরণকৃি/ 

সংযুরক্তকৃি 

পদ সংখ্যা 

শূন্যপয়দর 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

1.  সরিব/রসরনের সরিব ০১ ০১ - - 

2.  অরিররক্ত সরিব ০২ ০৯ -  

3.  যুগ্মসরিব ০৫ ১৯ - (০৭ জন অরিররক্ত 

সরিব কম মরি) 

4.  রসরনের রসয়েমস্ অযানারলে/উপসরিব ০১ - -  

5.  রসরনের রসয়েমস্ অযানারলে ০১ ০১ - - 

6.  উপসরিব রনেরমি ২৪ ২৪ - (১৬ জন যুগ্মসরিব 

কম মরি) 

সুপাররনউমারারর-

৩৭ 

৩৭ -  

7.  রবয়শষজ্ঞ (ফরম স) ০১ ০১ - - 

8.  আইন কম মকিমা/উপসরিব  ০১ - - - 

9.  উপপ্রধান ০১ - - *যুগ্মসরিব কম মরি 

10.  রসয়েম অযানারলে/রসরনের হপ্রাগ্রামার ০১ - - - 

11.  রসয়েম অযানারলে ০১ - - - 

12.  সহ্কারী সরিব/রস. সহ্. সরিব ৩৪ ১৭ - (০৯ জন উপসরিব 

কম মরি) 

13.  অযাসাইনয়মন্ট অরফসার/রস. অযা. অ. ১২ ০৪ - (০৬ জন 

রস.স.সরিব ০৩ 

জন স.সরিব 

কম মরি) 

14.  সহ্কারী প্রধান/রস. সহ্. প্রধান ০২ ০২ -  
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15.  রসরনের অনুবাদ কম মকিমা ০১ ০১ - - 

16.  হপ্রাগ্রামার ০২ ০২ - - 

17.  করম্পউটার অপায়রশন সুপারভাইজার ০১ ০১ - - 

18.  অনুবাদ কম মকিমা ০১ ০১ - - 

19.  গয়বষণা কম মকিমা/রসরনের গয়বষণা কম মকিমা ০৮ ০১ - *০৬ জন 

স.স./রস.স.স. 

কম মরি 

20.  নরথরক্ষণ কম মকিমা ০১ ০১ - - 

21.  রহ্সাবরক্ষণ কম মকিমা ০১ ০১ - - 

22.  লাইয়েররোন ০১ ০১ - - 

23.  সহ্কারী হপ্রাগ্রামার ০৮ ০৬ - - 

24.  সহ্কারী হমইনয়টন্যান্স ইরঞ্জরনোর ০১ ০১ - - 

25.  রসরনের করম্পউটার অপায়রটর ০১ ০১ - - 

হমাট ১৫৪ ১৩২ ২২ - 

 

রব. দ্র.               ক. অনুয়মারদি পয়দর সংখ্যা                   : ১৫৪টি; 

  খ. পূরণকৃি পয়দর সংখ্যা      : ১২৪টি; এবং 

  গ. শূন্যপয়দর সংখ্যা                   :  ২২টি। 

 ৯ম হগ্রি হ্য়ি িদূর্ধ্ম পর্ মায়ের পদগুয়লা অরধকাংশই কযািার পদ। ৩০.০৭.২০২১ িাররখ পর্ মন্ত ২২টি পদ শূন্য থাকয়লও এ পদগুয়লা 

বদরল/অবমুরক্তজরনি প্ররিরনেি হ্রাস/বৃরি ঘয়ট রবধাে এ পদগুয়লায়ক শূন্য ধরা হ্ে না। 

 

১০ম হগ্রয়ির কম মকিমা 

িরমক  পয়দর নাম মঞ্জুররকৃি 

পয়দর সংখ্যা 

পূরণকৃি 

পয়দর 

সংখ্যা 

শূন্যপয়দর 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

1.  
প্রশাসরনক কম মকিমা 

৮৯ ৮৭ ০২ 10% সংরক্ষণ করা 

হ্য়েয়ে 

2.  ব্যরক্তগি কম মকিমা ৩৮ ৩৪ ০৪ 

3.  প্রয়টাকল অরফসার ০১ ০১ -  

4.  সহ্কারী গ্রন্থাগাররক ০১ ০১ -  

5.  হিটা এরি/কয়িাল সুপারভাইজার ০১ - ০১  

6.  সহ্কারী রহ্সাব রক্ষণ কম মকিমা ০১ ০১ -  
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হমাট ১৩১ ১২৪ ০৭  

 

রব. দ্র.             ক. অনুয়মারদি পয়দর সংখ্যা  : ১৩১টি; 

  খ. পূরণকৃি পয়দর সংখ্যা  : ১২৪টি; এবং 

  গ. শূন্য পয়দর সংখ্যা  :  ০৭টি। 

১১-১৬ হগ্রয়ির কম মিারী 

িরমক পয়দর নাম মঞ্জুররকৃি 

পয়দর সংখ্যা 

পূরণকৃি 

পয়দর 

সংখ্যা 

শূন্যপয়দর 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

1.  গয়বষণা সহ্কারী ০৪ ০১ ০৩ পদগুয়লা রবলুরপ্তর প্ররিোধীন 

2.  িদন্তকারী ০২ ০১ ০১ পদগুয়লা রবলুরপ্তর প্ররিোধীন 

3.  কযাটালগার  ০৩ ০৩ - - 

4.  কযাটলগার/িকুয়ময়ন্টশন সহ্কারী ০১ ০১ - - 

5.  হরফায়রন্স সহ্কারী ০১ ০১ - - 

6.  সাঁট-মুদ্রাক্ষররক কাম করম্পউটার 

অপায়রটর 

৬৯ ৫৮ ১১ সম্প্ররি ৃঙন্য হ্য়েয়ে 

7.  রহ্সাব রক্ষক ০৩ ০২ ০১ - 

8.  উচ্চমান সহ্কারী ০১ ০১ - - 

9.  করম্পউটার অপায়রটর ১০ ০৯ ০১ - 

10.  কযারশোর ০১ ০১ - - 

11.  অরফস সহ্কারী কাম করম্পউটার 

মুদ্রাক্ষররক 

৪০ ৪০ - - 

12.  হেইন হপপার করপোর ০১ ০১ - - 

13.  বুক বাইন্ডার/সট মার ০২ ০২ - - 

14.  হিটা এরি/কয়িাল অপায়রটর ০৯ ০৭ ০২ - 

15.  ইয়লকরিরশোন ০১ ০১ - - 

হমাট ১৪৮ ১২৯ ১৯ - 

রব. দ্র.             ক. অনুয়মারদি পয়দর সংখ্যা            :  ১৪৮টি; 

  খ. পূরণকৃি পয়দর সংখ্যা  :  ১২৯টি; এবং 

  গ. শূন্য পয়দর সংখ্যা  :  ১৯টি। 

রব. দ্র. রবলুরপ্ত প্রস্তায়বর পদগুলা শূন্য হদখায়না হ্য়েয়ে। 
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১৭-২০ হগ্রয়ির কম মিারী 

িরমক  পয়দর নাম মঞ্জুররকৃি 

পয়দর সংখ্যা 

পূরণকৃি 

পয়দর সংখ্যা 

শূন্য পয়দর সংখ্যা 

1.  কযাশ সরকার ০১ ০১ - 

2.  হরংরকং হমরশন অপায়রটর (ফয়টাকরপ 

অপায়রটর) 

০১ ০১ - 

3.  ডুরেয়কটিং হমরশন অপায়রটর ০২ ০১ ০১ 

4.  পরলশার  ০২ ০২ - 

5.  দপ্তরর ০৪ ০৩ ০১ 

6.  অরফস সহ্ােক (এম.এল.এস.এস.) ১৩০ ১১১ ১৯ 

7.  ফরাস ০১ ০১ - 

 হমাট ১৪১ ১২০ ২১ 

 

রব. দ্র.            ক. অনুয়মারদি পয়দর সংখ্যা         : ১৪১টি; 

  খ. পূরণকৃি পয়দর সংখ্যা  : ১২০টি; এবং 

গ. শূন্যপয়দর সংখ্যা               : ২১টি। 
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১.৫ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন অরধদপ্তর/দপ্তর/স্বােত্তশারসি সংস্থাসমূহ্ রনম্নরূপ : 

          ১.৫.১ সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তর 

(ক)  সরকারর সেক পররবহ্ণ 

(খ)  সরকারর র্ানবাহ্ন হমরামি কারখানা 

(গ)  সরকারর হনৌপররবহ্ণ 

১.৫.২  মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধদপ্তর 

(ক)  গভন ময়মন্ট রপ্ররন্টং হপ্রস  

(খ)  বাংলায়দশ সরকারর মুদ্রণালে 

(গ)  বাংলায়দশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অরফস 

(ঘ)  বাংলায়দশ রনরাপত্তা মুদ্রণালে 

(ঙ)  বাংলায়দশ হেশনারর অরফস  

১.৫.৩  বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস প্রশাসন একায়িরম 

১.৫.৪  বাংলায়দশ হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (রব.রপ.এ.টি.রস.) 

১.৫.৫  বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম 

১.৫.৬  বাংলায়দশ ইনরেটিউ অব অযািরমরনয়েশন অযান্ড ম্যায়নজয়মন্ট (রবোম) ফাউয়ন্ডশন 

১.৫.৭  সরকারর কম মিারী হ্াসপািাল 

 

১.৬ মাঠ প্রশাসন 

(ক)  রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে 

(খ)  হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে 

(গ)  উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালে  
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২.০  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্ মাবরল : 

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

মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রধান কার্ মাবরল রনম্নরূপ : 

২.১ িাকরর ব্যবস্থাপনা ও এর শিমাবরল রনধ মারণসংিান্ত নীরি প্রণেন (রনয়োগ পিরি, বেসসীমা, হর্াগ্যিা, রনরদ মষ্ট এলাকা ও 

নারী-পুরুষয়ভয়দ পদ সংরক্ষণ, স্বাস্থযগি উপযুক্তিা পরীক্ষা, রনয়োগ, পদােন, বদরল, হপ্রষণ, ছুটি, ভ্রমণ, হজযষ্ঠিা 

রনধ মারণ, পয়দান্নরি, অরিিমণ, অবসর, বেস উত্তীণ মিা, পুনরন ময়োগ, চুরক্তরভরত্তক রনয়োগ, অবসরভািার শিমাবরল, মর্ মাদা 

রনধ মারণ ইিযারদসংিান্ত নীরি); 

২.২ পররবরিমি পররয়বয়শর সয়ঙ্গ সামঞ্জস্য  হরয়খ বাংলায়দশ রসরভল সারভ ময়সর দক্ষিা বৃরিসংিান্ত কার্ মিম; 

২.৩ দুনীরিমুক্ত, ন্যােপরােণ এবং স্বচ্ছ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নেন; 

২.৪ সকল সরকারর কম মিারীয়ক সংরবধান, আইন, রবরধ, প্ররবরধ ও সংরবরধবি আয়দশ দ্বারা বা িায়দর অধীন প্রদত্ত অরধকার 

ও রবয়শষ অরধকার লায়ভর রনিেিা রবধান; 

২.৫ এ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত িাকররর র্াবিীে রবরধ ও আয়দশসংিান্ত শিমাবরলর ব্যাখ্যা প্রদান; 

২.৬ প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম ম রবয়দরশ নাগররক রনয়োগসংিান্ত নীরি এবং বাংলায়দরশ প্ররিষ্ঠায়ন িাকররয়ি রবয়দরশয়দর রনয়োগ 

রনেন্ত্রণ; 

২.৭ অসামররক পয়দ অববিরনক রনয়োগ; 

২.৮ িাকরর ও পয়দর হেরণরবন্যাস এবং মর্ মাদা রনধ মারণসংিান্ত নীরি রনধ মারণ ও প্রণেন; 

২.৯ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কম মিারীবৃন্দ ব্যিীি বাংলায়দশ দূিাবাস ও রমশয়ন কম মরি কম মিারীয়দর মর্ মাদা রনধ মারণসহ্ নন-

হসয়িটাররয়েট পদসমূহ্য়ক পদারধকারবয়ল হসয়িটাররয়েট পদমর্ মাদা প্রদান; 

২.১০ উদ বৃত্ত গণকম মিারীয়দর আত্তীকরণ ও রনয়োগসংিান্ত কার্ মাবরল সম্পাদন; 

২.১১ কযািার সারভ মস গঠন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালে ও রবভায়গর রনেন্ত্রণাধীন কযািার সারভ মসসমূয়হ্র র্থার্থ ব্যবস্থাপনা রবষয়ে 

পরামশ ম প্রদান; 

২.১২ সরিবালয়ে কম মিারী রনয়োগসংিান্ত নীরি প্রণেন এবং িাঁয়দর দারেত্ব ও কিমব্য রনধ মারণ; 

২.১৩ কযািার সারভ মসসমূয়হ্ রনয়োগ দান; 

২.১৪ রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর রনেন্ত্রণ, রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািার কম মকিমায়দর এরিরকউটিভ ম্যারজয়েয়টর ক্ষমিা 

অপ মণ এবং এ মন্ত্রণালয়ের কযািারবরহ্ভূ মি সকল কম মিারীর রনয়োগ দান; 

২.১৫ উপয়জলা, হজলা ও রবভাগসমূয়হ্র প্রশাসরনক পয়দ কম মিারীয়দর রনয়োগ ও বদরল; 

২.১৬ প্রকল্পসমূয়হ্ রবয়শষজ্ঞ/উপয়দষ্টা রহ্সায়ব কাজ করার জন্য এবং হদয়শ ও রবয়দয়শ িাকররর জন্য সরকারর কম মিারীয়দর 

ময়নানেন প্রদান; 

২.১৭ জারিসংঘ এবং এর রবরভন্ন অঙ্গসংগঠনসমূয়হ্র িাকররয়ি জািীে প্ররিরনরধ রহ্সায়ব সরকারর কম মিারীয়দর ময়নানেন 

প্রদান; 

২.১৮ সরকারর কার্ মাবরলর উন্নিির ও সােেী সম্পাদয়ন প্রশাসরনক গয়বষণা, ব্যবস্থাপনা ও সংস্কারসাধন; 

২.১৯ সরকারর দপ্তরসমূয়হ্র সাংগঠরনক কাঠায়মা পুনরব ময়বিনা ও সংয়শাধয়নর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ; 

২.২০ মন্ত্রণালে, রবভাগ, অরধদপ্তর ও সংযুক্ত এবং অধস্তন দপ্তরসমূয়হ্র সংগঠন, কার্ মাবরল, পিরি ও প্ররিোর পুনরব ময়বিনা; 

২.২১ সরকারর ফম মসমূয়হ্র সহ্জীকরণ; 

২.২২ সরিবালে রনয়দ মশমালা হ্ালনাগাদকরণ; 

২.২৩ জনশরক্তর সব মারধক সদ ব্যবহ্ায়রর জন্য মন্ত্রণালে, রবভাগ, সংযুক্ত ও অধস্তন দপ্তরসমূহ্ পররদশ মন; 

২.২৪ রবশ্বরবযালে, মােরমক ও উচ্চমােরমক রশক্ষা হবাি ম, ব্যাংক ও আরথ মক প্ররিষ্ঠানসমূহ্ ব্যিীি কয়প মায়রশন, হবাি ম 

কর্তমপক্ষ, সংরবরধবি সংস্থার পররিালনা হবায়ি মর সদস্য  ও ব্যবস্থাপনা হবায়ি ম হিোরম্যান ও ব্যবস্থাপনা পররিালক পয়দ 

রনয়োগ; 
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২.২৫ হপ্রষয়ণ রনয়োগসংিান্ত র্াবিীে কার্ মাবরল; 

২.২৬ বাংলায়দশ সরিবালয়ে ১ম হথয়ক ৯ম হগ্রয়ির সকল কম মিারী রনয়োগ এবং িাঁয়দর আন্তঃমন্ত্রণালে বদরলসংিান্ত কার্ মিম; 

২.২৭ মরন্ত্রসভার সদস্য , অন্যান্য মন্ত্রী এবং উপয়দষ্টায়দর একান্ত সরিব ও সহ্কারী একান্ত সরিয়বর রনয়োগ ও বদরল; 

২.২৮ এ মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত ও অধস্তন দপ্তর এবং সংস্থাসমূহ্ র্থা : (১) রব.রপ.এ.টি.রস., (২) রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম, (৩) 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধদপ্তর, (৪) বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম, (৫) সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তর, (৬) রবোম 

ফাউয়ন্ডশন এবং (৭) সরকারর কম মিারী হ্াসপািালসংিান্ত সকল রবষে;  

২.২৯ মরন্ত্রপররষদ রবভায়গর সয়ঙ্গ পরামশ মিয়ম : (১) রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে; (২) হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে; এবং 

(৩) উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালেসংিান্ত সকল রবষে; 

২.৩০ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহ্ কর্তমক প্রদত্ত উন্নি জনয়সবা রনরিিকরণ; 

২.৩১ িদন্ত, আরপল ও পুনরব ময়বিনা এবং এ-সংিান্ত সকল রবষেসম্পরকমি নীরি প্রণেন; 

২.৩২ বারষ মক হগাপনীে অনুয়বদন সংরক্ষণ এবং এ-সংিান্ত কার্ মিম; 

২.৩৩ অরফস সমেসূরি রনধ মারণ এবং সরকারর ছুটি হঘাষণাসংিান্ত নীরি প্রণেন; 

২.৩৪ হেশনারর দ্রব্যারদ ব্যবহ্ার, মন্ত্রণালে/রবভাগ এবং সংযুক্ত ও অধস্তন অরফসসমূয়হ্ সরবরাহ্সংিান্ত নীরি প্রণেন; 

২.৩৫ সরকারর কম মিারীয়দর কল্যাণসংিান্ত কার্ মিম; 

২.৩৬ সরকারর ও স্বােত্তশারসি সংস্থাসমূয়হ্র কল্যাণ, হর্ৌথরবমা িহ্রবল এবং কল্যাণ মঞ্জুররর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাসংিান্ত 

কার্ মিম; 

২.৩৭ সরকারর, স্বােত্তশারসি ও আধা-স্বােত্তশারসি সংস্থা এবং কয়প মায়রশনসমূয়হ্র অরফস ও আবারসক হটরলয়ফান, ফযাি ও 

আই.এস.রি. হফান, ইন্টারয়নট, হমাবাইল হফায়নর প্রাপ্যিাসংিান্ত নীরি; 

২.৩৮ সরকারর কম মিারীয়দর হপাশাকারদ ও এ-সংিান্ত নীরি; 

২.৩৯ সরকারর র্ানবাহ্ন ব্যবহ্ার, হমরামি ও হ্স্তান্তরসংিান্ত নীরি; 

২.৪০ এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসরনক রনেন্ত্রণাধীন ও কম মিারীয়দর অবসরভািা এবং অন্যান্য অবসর সুরবধা মঞ্জুরর; 

২.৪১ রবভাগীে পরীক্ষার রবরধমালা প্রণেন; 

২.৪২ িাকররর ইরিবৃত্ত, অসামররক কম মিারীয়দর হ্ালনাগাদ পদােন িারলকা প্রণেন ও সংরক্ষণ; 

২.৪৩ রবভাগীে পয়দান্নরি করমটি এবং রসয়লকশন হবাি মসমূয়হ্র গঠন ও কার্ মাবরল সম্পরকমি নীরি; 

২.৪৪ সরকারর কম মিারীয়দর হপশাগি উন্নেনসংিান্ত রবষেসমূহ্; 

২.৪৫ িাকররজীবী সরমরিসংিান্ত সকল রবষে; 

২.৪৬ সরকারর কম মিারীয়দর আইনানুগ ব্যে পররয়শাধ; 

২.৪৭ জনশরক্ত পররকল্পনার উয়েয়শ্য সরকার কর্তমক ব্যবহ্ায়রর জন্য অসামররক কম মিারীসংিান্ত উপাত্ত/পররসংখ্যায়নর 

সংকলন; 

২.৪৮ সরিবালে মহ্ায়ফজখানা এবং গ্রন্থাগার রক্ষণায়বক্ষণ; 

২.৪৯ সরকারর কায়জ বাংলা ভাষার ব্যবহ্ার ও বাস্তবােন; 

২.৫০ অথ ম মন্ত্রণালয়ের বায়জট অনুয়মাদন; 

২.৫১ বাংলায়দয়শ ও রবয়দয়শ সরকারর কম মিারীয়দর প্ররশক্ষণসম্পরকমি নীরি; 

২.৫২ আন্তজমারিক সংস্থাসমূয়হ্র সয়ঙ্গ রলোয়জাঁ এবং এ মন্ত্রণালেসম্পমরকি রবষেসমূহ্ সম্পয়কম অন্যান্য হদশ ও রবশ্বসংস্থার 

সয়ঙ্গ চুরক্ত ও সময় ািাসংরিষ্ট রবষেসমূহ্; 

২.৫৩ এ মন্ত্রণালেসংরিষ্ট রবষয়ে সকল িথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ্; 

২.৫৪ এ মন্ত্রণালেসংরিষ্ট রবষয়ে সকল আইন; 

২.৫৫ আদালয়ি গৃহ্ীি রফ ব্যিীি এ মন্ত্রণালয়ে বরােকৃি হর্-হকায়না রবষেসম্পরকমি রফ; এবং 
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২.৫৬ রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর সকল কম মিারী এবং অন্যান্য কযািায়রর ৫ম হগ্রি ও িদূর্ধ্ম হগ্রয়ির কম মিারীয়দর 

কযাররোর েযারনং-এর জন্য হিটায়বজ ব্যবস্থাপনা। 

 

3.0 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কম মবণ্টয়নর সংরক্ষপ্ত রববরণ : 

৩.১ উন্নেন, বাস্তবােন ও হগাপনীে অনুয়বদন অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

 একজন অরিররক্ত সরিয়বর িত্ত্বাবধায়ন অনুরবভায়গর কার্ মাবরল সম্পারদি হ্ে। এ অনুরবভায়গ ১ জন অরিররক্ত সরিব, ৩ জন 

যুগ্মসরিব, ৮ জন উপসরিব এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য কম মিারী কম মরি। এ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প 

রনম্নরূপ : 

3.1.1 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে এবং এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থার জন্য উন্নেন প্রকল্প গ্রহ্ণ ও বাস্তবােন; 

3.1.2 বারষ মক হগাপনীে অনুয়বদনসংিান্ত রবরধ প্রণেনসম্পরকমি কার্ মাবরল; 

3.1.3 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর সকল কম মিারী এবং সরকায়রর উপসরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম কম মিারীয়দর বারষ মক হগাপনীে 

অনুয়বদন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা। এ োো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন পূব মিন ননকযািার প্রথম হেরণ িথা বিমমান 

৯ম হগ্রি ও িদূর্ধ্ম পর্ মায়ের কম মিারীয়দর হগাপনীে অনুয়বদন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা; 

3.1.4 রবরভন্ন মন্ত্রণালয়ের িারহ্দা হমািায়বক প্রশাসন কযািারসহ্ উপসরিব ও িদূর্ধ্ম পর্ মায়ের কম মিারী এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

রনেন্ত্রণাধীন পূব মিন ননকযািার প্রথম হেরণ িথা বিমমান ৯ম হগ্রি ও িদূর্ধ্ম পর্ মায়ের কম মিারীয়দর হগাপনীে অনুয়বদয়নর 

সারসংয়ক্ষপ (abstract) সরবরাহ্করণ; 

3.1.5 সরকারর কম মিারীয়দর বারষ মক হগাপনীে অনুয়বদন ফম ম সংয়শাধন/পররবিমন/পররবধ মন ইিযারদ রবষয়ে কার্ মিম গ্রহ্ণ; এবং  

3.1.6 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে, সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা, রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে এবং সারকমট 

হ্াউজসংিান্ত বারষ মক উন্নেন কম মসূরির অধীয়ন প্রকল্প গ্রহ্ণ ও বাস্তবােন। 

৩.২   প্রশাসন অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান; ৪টি অরধশাখা, ১১টি শাখা, বাংলায়দশ সরিবালে 

হকন্দ্রীে গ্রন্থাগার, রহ্সাবয়কাষ, গ্রহ্ণ ও রবিরণ ইউরনট এবং সরিবালে মহ্ায়ফজখানার সমন্বয়ে প্রশাসন অনুরবভায়গর কাজ 

সম্পারদি হ্য়ে থায়ক। এ অনুরবভায়গ ১ জন অরিররক্ত সরিব, ৪ জন যুগ্মসরিব, ১১ জন উপসরিব, ৩ জন রসরনের সহ্কারী 

সরিব, ১ জন সহ্কারী সরিব, ১ জন লাইয়েররোন, ১ জন রহ্সাবরক্ষণ কম মকিমা এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য 

কম মিারী কম মরি; এ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল রনম্নরূপ : 

3.2.1 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জন্য পদ সৃজন/অভযন্তরীণ কম মিারী রনয়োগ/বদরল/পয়দান্নরি/প্ররশক্ষণ/ছুটি/রব.রস.এস. (প্রশাসন) 

কযািার এবং মন্ত্রণালয়ের কযািারবরহ্ মভূি কম মিারীয়দর রবরভন্ন ধরয়ণর ঋণ মঞ্জুর/য়পনশন ও অন্যান্য আনুষরঙ্গক প্রশাসরনক 

কার্ মিম;  

3.2.2 মন্ত্রণালে, সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা/রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে/হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে/উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর 

কার্ মালয়ের বায়জট প্রতুত/ি/বরােসহ্ অন্যান্য আরথ মক রবষে;  

3.2.3 রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে/য়জলা প্রশাসয়কর কার্ মালে/উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালয়ের জন্য জনবল কাঠায়মা 

অনুয়মাদন ও পদ সৃজন; 

3.2.4 সকল অনুরবভায়গর সমন্বে/িেসংিান্ত কার্ মারদ/পূিম কার্ মারদ/র্ানবাহ্ন ও অন্যান্য হসবা/কম মিারীয়দর সরঞ্জামারদ ও সুরবধা 

প্রাপ্যিা রনধ মারণ ইিযারদ;  

3.2.5 রবরভন্ন শাখার কার্ মবণ্টন, প্রশাসরনক ও আরথ মক ক্ষমিা অপ মণ; 

3.2.6 সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তর/বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম/মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধদপ্তর/সরকারর কম মিারী হ্াসপািায়লর 

প্রারিষ্ঠারনক ও প্রশাসরনক র্াবিীে কাজ; 

3.2.7 িাকররসংিান্ত নীরি রনধ মারয়ণ িথ্য ও উপাত্ত আহ্রণ এবং সংরক্ষণ; 

3.2.8 জািীে সংসয়দ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে সম্পরকমি সমুদে রবষে (রাষ্ট্রপরির ভাষণ, প্রশ্ন ও উত্তর, সংসদীে স্থােী করমটির সভা 

এবং রবল উপস্থাপন ইিযারদ); 

3.2.9 সরকারর দাপ্তররক ও আবারসক হটরলয়ফান, ইন্টারয়নট, ফযাি হসবাসংিান্ত নীরিমালা প্রণেন ও সংয়শাধন এবং এ রবষয়ে 

সকল মন্ত্রণালে/রবভায়গ িারহ্দার পররয়প্ররক্ষয়ি মিামি প্রদান; 
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3.2.10 রবরভন্ন মন্ত্রণালয়ের ১১-২০িম হগ্রয়ির কম মিারী রনয়োগ/পয়দান্নরি/উচ্চির হগ্রি প্রদান এবং ১০ম হগ্রয়ির কম মিারীয়দর উচ্চির 
হগ্রি প্রদানসংিান্ত করমটিয়ি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্ররিরনরধ হপ্ররণ; 

3.2.11 মরন্ত্রপররষদ রবভায়গ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালেসংিান্ত মারসক ও বাৎসররক প্ররিয়বদন হপ্ররণ/মরন্ত্রসভা ববঠক ও প্রশাসরনক 
উন্নেনসংিান্ত সরিব করমটি/সরিব করমটির রসিান্ত বাস্তবােন অগ্রগরি প্ররিয়বদন হপ্ররণ; 

3.2.12 সরকারর দাপ্তররক ও আবারসক হটরলয়ফান সংয়র্াগ নীরিমালা প্রণেন/মিামি প্রদান/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রারধকারভুক্ত 
কম মিারীয়দর দাপ্তররক/আবারসক হটরলয়ফান, ফযাি, আই.এস.রি. ইন্টারয়নট এবং হমাবাইল হফান সংয়র্াগ রবষয়ে কার্ মারদ 

সম্পাদন;  

3.2.13 অথ ম মন্ত্রণালয়ের বায়জট অনুয়মাদন;  

3.2.14 িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ােী িথ্য সরবরাহ্; এবং  

3.2.15 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর সকল কম মিারী এবং সহ্কারী সরিব ও িদূর্ধ্ম কম মিারীয়দর হপনশন ও রবরভন্ন অরগ্রম 
মঞ্জুর/অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত/িাকরররি অবস্থাে মৃি/অক্ষম কম মিারীয়দর অনুদান প্রদান/মন্ত্রণালয়ের হকাটাভুক্ত বাসা 

বরাে/প্রারধকারভুক্ত কম মিারীয়দর গারে অরগ্রম মঞ্জুর। 

৩.৩ রনয়োগ, পয়দান্নরি ও হপ্রষণ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

এ অনুরবভাগ রনয়োগ, পদােন/পয়দান্নরি ও হপ্রষণ (এরপরি) অনুরবভাগ নায়ম পরররিি। একজন অরিররক্ত সরিব এ 

অনুরবভায়গর প্রধান। ঊর্ধ্মিন রনয়োগ অরধশাখা, মাঠ প্রশাসন, অভযন্তরীণ ও নবরনয়োগ অরধশাখা এবং হপ্রষণ ও চুরক্ত অরধশাখা 

রনয়ে এ অনুরবভাগ গঠিি। ঊর্ধ্মিন রনয়োগ অরধশাখার আওিাে ৪টি শাখা, মাঠ প্রশাসন, অভযন্তরীণ ও নবরনয়োগ অরধশাখার 

আওিাে ৪টি শাখা এবং হপ্রষণ ও চুরক্ত অরধশাখার আওিাে ৩টি শাখা রয়েয়ে। এ অনুরবভায়গ ২ জন অরিররক্ত সরিব, ১ জন 

যুগ্মসরিব, ৮ জন উপসরিব এবং ১ জন রসরনের সহ্কারী সরিব, ১ জন সহ্কারী সরিব এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির 

অন্যান্য কম মিারী রনয়োরজি রয়েয়েন। এ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ :  

3.3.1 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর সকল কম মিারী এবং সরকায়রর উপসরিব হথয়ক সরিব পর্ মন্ত কম মিারীয়দর পদােন, বদরল, 

ববয়দরশক রনয়োগ, ছুটি ও পয়দান্নরি/হপ্রষয়ণ রনয়োগ প্রদান এবং রনয়োগ/পয়দান্নরিরবষেক নীরি/রবরধ রনধ মারণ; 

3.3.2 সকল কযািার সারভ ময়সর প্রয়বশ পয়দ রনয়োগ; 

3.3.3 সরকারর/আধাসরকারর প্ররিষ্ঠানসমূয়হ্র প্রধান এবং অন্যান্য কযািার সারভ ময়সর জািীে হবিন হস্কয়লর ৩ে ও িদূর্ধ্ম হগ্রয়ির 

কম মিারীয়দর পয়দান্নরিসংিান্ত রবষোবরল; 

3.3.4 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর কম মিারীয়দর িাকরর স্থােীকরণ হজযষ্ঠিা িারলকা প্রণেন ও সংরক্ষণ; 

3.3.5 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর কম মিারীয়দর সকল প্রকার ছুটি/অবসর আয়দশ/প্রজািয়ন্ত্রর সকল চুরক্তরভরত্তক 

রনয়োগসংিান্ত কার্ মাবরল/রলয়েন মঞ্জুর; 

3.3.6 সামররক বারহ্নীর অরফসারয়দর অসামররক সংস্থাে হপ্রষয়ণ রনয়োগ এবং শিমাবরল রনধ মারণ; 

3.3.7 রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভায়গ রসরনের সহ্কারী সরিব/সহ্কারী সরিব পদমর্ মাদার কম মিারী রনয়োগ/বদরল; 

3.3.8 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর কম মিারীয়দর রনব মাহ্ী ম্যারজয়েট রহ্সায়ব রনয়োগ ও ক্ষমিা অপ মণ; 

3.3.9 সুরপররের রসয়লকশন হবাি ম-য়ক সারিরবক সহ্ােিা প্রদান; 

3.3.10 রাষ্ট্রদূি/হ্াই করমশনার পয়দ রনয়োয়গর জন্য অসামররক/সামররক অরফসারয়দর িাকরর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকরণ;  

3.3.11 মাঠ প্রশাসয়নর সহ্কারী করমশনার হথয়ক রবভাগীে করমশনার পর্ মন্ত কম মিারীয়দর প্রশাসরনক রবষোবরল; এবং 

3.3.12 হজলা প্রশাসক/অরিররক্ত হজলা প্রশাসক/উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর রফটরলে প্রণেন ও রফটরলেভুক্ত কম মিারীয়দর 

পদােন। 

৩.৪ কযাররোর েযারনং অযান্ড হিরনং অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান; বিমমায়ন এ অনুরবভায়গ ১ জন অরিররক্ত সরিব, ৩ জন যুগ্মসরিব,  

৭ জন উপসরিব, ১ জন রসরনের রসয়েমস্ অযানারলে, ২ জন রসরনের সহ্কারী সরিব, ১ জন সহ্কারী সরিব, ২ জন হপ্রাগ্রামার, 

৫ জন সহ্কারী হপ্রাগ্রামার, ১ জন করম্পউটার অপায়রশন সুপারভাইজার এবং ১০ম হগ্রি হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য 

কম মিারী কম মরি; এ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 

3.4.1 কযাররোর েযারনং ও প্ররশক্ষণসংিান্ত নীরিমালা প্রণেন; 

3.4.2 রব.রস.এস. কযািার কম মিারীয়দর অভযন্তরীণ ও ববয়দরশক প্ররশক্ষয়ণ হপ্ররণ এবং ৯ম ও িদূর্ধ্ম হগ্রয়ির সরকারর কম মিারীয়দর 

উচ্চরশক্ষার অনুমরি প্রদান/মঞ্জুর; 
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3.4.3 রব.রস.এস.(প্রশাসন) কযািার-এর সকল কম মিারী এবং সরকায়রর উপসরিব হথয়ক সরিব পর্ মন্ত কম মিারীয়দর ব্যরক্তগি িথ্যারদ 

(রপ.রি.এস.) সংরক্ষণ এবং হ্ালনাগাদকরণ; 

3.4.4 জনপ্রশাসন পদক প্রদান/আন্তজমারিক পাবরলক সারভ মস রদবস উদ র্াপন এবং উদ্ভাবনসংিান্ত কার্ মিম সম্পাদন; 

3.4.5 বাংলায়দশ হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (রব.রপ.এ.টি.রস.)/রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম/রবোম ফাউয়ন্ডশয়নর প্রারিষ্ঠারনক 

ও প্রশাসরনক কার্ মাবরল; এবং 

3.4.6 রপ.এ.রস.রস.-এর প্রশাসরনক কার্ মাবরলসহ্ মন্ত্রণালয়ের Website, LAN, Internet ব্যবস্থার িদাররক ও পররিালনা। 

৩.৫  সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিব এর অধীয়ন সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুরবভাগ পররিারলি হ্ে। এ অনুরবভায়গ বিমমায়ন ৪টি অরধশাখা 

এবং ১৪টি শাখা রয়েয়ে। এ অনুরবভায়গ ১ জন অরিররক্ত সরিব, ৩ জন যুগ্মসরিব, ১২ জন উপসরিব, ১ জন রসরনের সহ্কারী 

সরিব, ১ জন উপপ্রধান, ১ জন গয়বষণা কমকিমা এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য কম মিারী রনয়োরজি আয়েন। এ 

অনুরবভায়গর কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 

3.5.1 রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভাগ এবং এর অধীন রবরভন্ন দপ্তর, অরধদপ্তর ও পররদপ্তয়র রাজস্বখায়ি পদ সৃজন, পদ সংরক্ষণ, পদ 

স্থােীকরণ, পদ রবলুপ্তকরণ, পদ পররবিমন ও পদ উন্নীিকরণ ইিযারদ রবষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মরি প্রদান; 

3.5.2 সাংগঠরনক কাঠায়মা পররবিমন, পররবধ মন ও সংয়শাধন এবং টি.ও.অযান্ড ই. অনুয়মাদন, র্ানবাহ্ন ও অরফস সরঞ্জামারদ 

টি.ও.অযান্ড ই.-য়ি অন্তভু মক্তকরণ; এবং 

3.5.3 উদ বৃত্ত কম মিারীয়দর আত্তীকরণ ও সরকারর দপ্তরসমূয়হ্ শূন্যপয়দ জনবল রনয়োয়গর োেপত্র প্রদান। 

৩.৬  ৃঙ্খললা ও িদন্ত অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান; বিমমায়ন এ অনুরবভায়গ ১ জন অরিররক্ত সরিব, ২ জন যুগ্মসরিব, ৪ জন 

উপসরিব, ১ জন রসরনের সহ্কারী সরিব এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য কম মিারী কম মরি। ৃঙ্খললা অরধশাখার 

অধীয়ন ৫টি শাখা এবং িদন্ত অরধশাখার অধীয়ন ২টি শাখা রনয়ে এ অনুরবভাগ গঠিি। এ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প 

রনম্নরূপ :  

3.6.1 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর সহ্কারী সরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম, অন্যান্য কযািার হথয়ক আগি উপসরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম এবং নন-

কযািার সহ্কারী সরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম পর্ মায়ের কম মিারীগয়ণর আিরণ ও ৃঙ্খললাজরনি অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত; 

3.6.2 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর সহ্কারী সরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম, অন্যান্য কযািার হথয়ক আগি উপসরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম এবং নন-

কযািার সহ্কারী সরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম পর্ মায়ের কম মিাররগয়ণর উচ্চির হগ্রি ও পয়দান্নরি প্রদান, ববয়দরশক প্ররশক্ষণ, ববয়দরশক 

রনয়োগ এবং হপনশন মঞ্জুরর ইিযারদ রবষয়ে োেপত্র প্রদান; 

3.6.3 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর কম মিারীয়দর রবরুয়ি রুজুকৃি রবভাগীে মামলাসংিান্ত িথ্যারদ করম্পউটায়র সংরক্ষণ ও 

হ্ালনাগাদকরণ; 

3.6.4 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন সকল কম মিারীর দুনীরিসংিান্ত িথ্যাবরল হিটায়বয়জ সংরক্ষণ ও হ্ালনাগাদকরণ; 

3.6.5 মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন কম মিারীয়দর রনকট হথয়ক প্রাপ্ত সরকারর কম মিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী খিকালীন 

কাজ বা িাকরর, জরম/গারে/বারে/ফ্ল্যাট ইিযারদ িে/রবিে ও হ্স্তান্তয়রর অনুমরি এবং বই প্রকায়শর অনুমরি ইিযারদ রবষয়ে 

প্রাপ্ত আয়বদনসমূহ্ রনষ্পরত্তর কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

3.6.6 অন্যান্য মন্ত্রণালে/রবভাগ-এর রনেন্ত্রণাধীন সরকারর কম মিারীয়দর দুনীরিসংিান্ত িথ্য সংরক্ষণ ও সংরিষ্ট মন্ত্রণালে/রবভায়গ 

হপ্ররণ; 

3.6.7 অন্যান্য মন্ত্রণালে/রবভাগ-এর িারহ্দাময়ি দুনীরিরবষেক িথ্য প্রদান; 

3.6.8 সরকারর কম মিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন কম মিারীয়দর দারখলকৃি সম্পয়দর রহ্সাব 

রববরণী সংরক্ষণ এবং হিটায়বজ হ্ালনাগাদকরণ; 

3.6.9 মরন্ত্রপররষদ রবভায়গ রনষ্পন্ন ও অরনষ্পন্ন অরভয়র্াগসংিান্ত প্ররিয়বদন হপ্ররণ এবং ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ; 

3.6.10 শুিািার হকৌশল বাস্তবােয়নর রনরমত্ত মন্ত্রণালয়ে কম মপররকল্পনা প্রণেন ও বাস্তবােনসংিান্ত কার্ মিম সমন্বে; এবং 

3.6.11 অরভয়র্াগ/রবভাগীে মামলার িদন্ত কার্ মিম পররিালনা ও প্ররিয়বদন প্রদান। 
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৩.৭ আইন অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান; বিমমায়ন এ অনুরবভায়গ ১ জন অরিররক্ত সরিব, ১ জন যুগ্মসরিব, ২ জন 

উপসরিব, ১ জন সহ্কারী সরিব এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির ১১ জন কম মকিমা/কম মিারী কম মরি। ৩টি শাখা রনয়ে আইন 

অনুরবভাগ গঠিি। এ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 

২০২০-২১ অথ মবেয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও অন্যান্য মন্ত্রণালে সম্পরকৃি মামলার রববরণ রনম্নরূপ 

মামলার ধরন শুধু জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালে সংরিষ্ট 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

অধীন ও সংযুক্ত 

দপ্তর/সংস্থা সংরিষ্ট 

অন্যান্য মন্ত্রণালে সংরিষ্ট হমাট 

ররট ৪৯ ৩ ২৪৯ ৩০১ 

রলভ টু আরপল  

(ররট রপটিশন হ্য়ি উদ্ভূি) 

৭ ১ ১ ৯ 

কয়ন্টপম্ট রপটিশন ৭ - ২১ ২৮ 

প্রশাসরনক িাইবুন্যাল ৭২ - - ৭২ 

প্রশাসরনক আরপল 

িাইবুন্যাল 

২৪ - - ২৪ 

রলভ টু আরপল  

(এএটি হ্য়ি উদ্ভূি) 

১৮ - - ১৮ 

বাস্তবােন মামলা ১৫ - - ১৫ 

                                             হমাট ৪৬৭টি 

 

এসকল মামলাে সরকার পয়ক্ষর প্রয়োজনীে িথ্য-উপাত্ত র্থাসময়ে হ্াইয়কাট ম রবভায়গর রবজ্ঞ সরলরসটর-এর রনকট দারখয়লর ব্যবস্থা 

করা হ্য়েয়ে। প্রশাসরনক িাইবুন্যাল ও প্রশাসরনক আরপল িাইবুযনায়ল দায়েরকৃি মামলাসমূয়হ্র আরজমর উপর সংরিষ্ট শাখা/দপ্তর কর্তমক 

প্রতুত/িকৃি জবাব আইনজীবীর মােয়ম আদালয়ি দারখল করা হ্ে এবং এটি ও এটি মামলা হ্য়ি সৃষ্ট বাস্তবােন মামলার উপর বাস্তবােন 

প্ররিয়বদন সংগ্রহ্ ও আদালয়ি দারখল করা হ্ে। 

আদালয়ির অরধর্ািয়নর পররয়প্ররক্ষয়ি এস এফ প্রতুত/িকরয়ণর লয়ক্ষয ২১টি মামলার দফাওোরর জবাব মহ্ামান্য হ্াইয়কাট ম রবভায়গ হপ্ররণ 

করা হ্য়েয়ে। 

 ২০২০-২১ অথ মবেয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে সংরিষ্ট সব ময়মাট ০৩টি মামলা চূোন্ত রনষ্পরত্ত হ্য়েয়ে। 

উয়েখয়র্াগ্য সফলিা : 

 উপসরিব পয়দ পয়দান্নরির হক্ষয়ত্র প্রশাসন কযািায়রর হকাটা সংরক্ষণসংিান্ত আরপল রবভায়গর ২৯৪-২৯৮/২০০৩ নং রসরভল 

আরপল মামলার রায়ের রবরুয়ি দায়েরকৃি রররভউ রপটিশন ২৫/২০১২ ও ২৬/২০১২ খাররজ। 

 জনাব মরশোর রহ্মান (৪৮৫৪), সায়বক অরিররক্ত সরিব (হিোরম্যান রবআরটিএ), কর্তমক এসএসরস সনয়দ বেস করময়ে 

অবসয়রর হমোদ বৃরির দাবীয়ি দায়ের করা ররট রপটিশন নং ১৩৬০৪/১৮-এর স্থরগি আয়দশ Vacate এবং চূোন্ত শুনারন 

অয়ন্ত রুল খাররজ। 

 জনাব োয়লহ্ আহ্য়মদ (৪৮৮৭), প্রাক্তন রসরনের সহ্কারী সরিব, (উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার, জুরােরে, রাঙামাটি) কর্তমক 

দায়েরকৃি ২৬৮৮/২০০৫ নং ররট রপটিশয়নর রাে বাস্তবােয়নর জন্য দায়েরকৃি ৪৫১/১৯ কয়ন্টম্পট রপটিশয়ন ব্যরক্তগি 

হ্ারজরার আয়দশ হ্য়ল ২৬৮৮/২০০৫ নং ররট রপটিশন রায়ের রবরুয়ি সরকার পয়ক্ষ রসরভল রপটিশন ফর রলভ টু আরপল নং 

৩৫১৫/১৯ দায়ের করা হ্ে এবং চূোন্ত শুনারন অয়ন্ত হ্াইয়কাট ম রিরভশয়নর রাে বারিল হ্ে। 

 ৩৬িম রব.রস.এস. রবরপএসরস রবরভন্ন কযািায়র রনয়োয়গর জন্য সুপাররশপ্রাপ্ত জনাব জাহ্াঙ্গীর আলম ও অন্যান্য ২৭ জন 

কর্তমক দায়েরকৃি ১২৫৮/২০১৯ নং ররট রপটিশয়নর অন্তব মিীকালীন আয়দয়শ হগায়েন্দা প্ররিয়বদন িলব করা হ্ে এবং 

প্ররিয়বদন দারখল না করাে ব্যরক্তগিভায়ব হ্ারজর হ্য়ে ব্যাখ্যা িলব করা হ্ে। উরেরখি আয়দয়শর রবরুয়ি িাৎক্ষরণকভায়ব 

আরপল রবভায়গর হিম্বার জজ আদালয়ি ৯৬৯/২০১৯ নং Civil Miscellaneous Petition দায়ের করা হ্ে এবং হ্াইয়কাট ম 

রিরভশয়নর আয়দশ স্থরগি করা হ্ে। 
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ভরবষ্যৎ পররকল্পনা : 

 আইন অনুরবভায়গর জনবল বৃরি; 

 দফাওোরর জবাব প্রতুত/ি ও দারখয়লর সমে র্থাসম্ভব করময়ে আনা;  

 হবসরকারর আইনজীরব প্যায়নল প্রতুত/ি; 

 Legal Management Software-এর সয়ঙ্গ ই-নরথর Integration-এর সম্ভাব্যিা পরীক্ষা; এবং  

 সুপ্রীম হকায়ট মর হিটায়বয়জর সয়ঙ্গ Legal Management Software-এর Integration-এর সম্ভাব্যিা পরীক্ষা। 

৩.৮ রবরধ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান। এ অনুরবভায়গ বিমমায়ন ১ জন অরিররক্ত সরিব, ১ জন যুগ্মসরিব,  

৫ জন উপসরিব এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য কম মিারী কম মরি। এ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 

3.8.1 সকল সরকারর ও অসামররক কম মিারীয়দর রনয়োগ, রনয়োয়গর বেসসীমা, হজযষ্ঠিা, ৃঙ্খললা, অবসর এবং এ-সংিান্ত 

আইন/রবরধ/নীরিমালা প্রণেন; 

3.8.2 সরকারর িাকররসংিান্ত আইন ও রবরধ, প্ররবধানমালা প্রণেন, সংয়শাধন, সংয়র্াজন ও মিামি প্রদান; 

3.8.3 পদনাম পররবিমন, পয়দর মান উন্নীিকরণ ইিযারদ রবষয়ে নীরি রনধ মারণ; 

3.8.4 অযািহ্ক রনয়োগ রনেরমিকরণ;  

3.8.5 সরকারর ছুটি ও অরফস সমেসংিান্ত রবষোরদ; এবং 

3.8.6 রবয়শষ ব্যরক্ত/এলাকার জন্য সরকারর িাকররয়ি আসন (হকাটা) রনধ মারণ ও সংরক্ষণসংিান্ত রবষোরদ। 

৩.৯ সংস্কার ও গয়বষণা অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিয়বর অধীয়ন বিমমায়ন এ অনুরবভায়গ ১ জন অরিররক্ত সরিব, ১ জন যুগ্মসরিব, ১ জন উপসরিব,  

১ জন রবয়শষজ্ঞ, ১ জন রসরনের অনুবাদ কম মকিমা, ১ জন রসরনের সহ্কারী সরিব, ১ জন সহ্কারী সরিব, ১ জন গয়বষণা 

কম মকিমা, ১ জন অনুবাদ কম মকিমা, ৩ জন অযাসাইনয়মন্ট অরফসার এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য কম মিারী কম মরি। 

পররসংখ্যান ও গয়বষণা হকাষ এবং বাংলা ভাষা বাস্তবােন হকাষ নায়ম দু’টি হকাষ রনয়ে এ অনুরবভাগ গঠিি। এ অনুরবভায়গর 

কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 

3.9.1 সরকায়রর Rules of Business Schedule-1 অনুসায়র অসামররক জনবয়লর পররসংখ্যান সংগ্রহ্ ও সংকলন; 

3.9.2 রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভাগ/অরধদপ্তর/পররদপ্তর/স্বােত্তশারসি সংস্থা এবং কয়প মায়রশন ও মাঠ পর্ মায়ের হজলা/উপয়জলা প্রশাসয়নর 

অসামররক জনবয়লর অনুয়মারদি পদ, কম মরি জনবল এবং শূন্যপয়দর সংখ্যাসংিান্ত িথ্য সরন্নয়বরশি Statistics of 

Civil Officers and Staff শীষ মক িথ্য সাররণ প্রকাশ; 

3.9.3 মন্ত্রণালে/রবভাগ,অরধদপ্তর/পররদপ্তর/অধস্তন দপ্তর এবং স্বােত্তশারসি সংস্থা/কয়প মায়রশয়নর নাম ও হর্াগায়র্ায়গর 

ঠিকানাসংবরলি পুরস্তকা রনেরমিভায়ব প্রকাশ; 

3.9.4 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও অন্যান্য মন্ত্রণালে হ্য়ি জাররকৃি সকল আইন, অোয়দশ, রবরধর বঙ্গানুবাদ ও প্ররমিীকরণ; 

3.9.5 সরকারর অরফস, আধা-সরকারর, স্বােত্তশারসি প্ররিষ্ঠান কর্তমক রবয়দরশ রায়ষ্ট্রর সয়ঙ্গ হর্াগায়র্াগ ব্যিীি অন্যান্য সকল হক্ষয়ত্র 

দাপ্তররক হর্াগায়র্াগ এবং আইন প্রণেয়ন প্ররমি বাংলা ভাষার ব্যবহ্ার বাস্তবােনসংিান্ত কার্ মিম;  

3.9.6 সরকারর কায়জ বাংলা ভাষা প্রিলনসংিান্ত কার্ মাবরল; 

3.9.7 প্রশাসরনক পররভাষা প্রণেয়ন সহ্ােিা প্রদান; 

3.9.8 সরকারর কায়জ ব্যাবহ্াররক বাংলা অযাপ প্রনেন; 

3.9.9 দাপ্তররক কায়জ প্ররমি বাংলা ব্যবহ্ার উৎসারহ্ি করার জন্য রবরভন্ন সময়ে সহ্ােক পুরস্তকা প্রণেন; এবং 
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3.9.10 ০২২২৩৩৯০৬৬৪-এ হটরলয়ফান কয়লর মােয়ম প্ররমি বাংলা বানান ব্যবহ্ায়র সহ্ােিা প্রদান, এবং হফসবুয়ক ‘বাংলা ভাষা 

বাস্তবােন হকাষ’ নামক গ্রুপ ও হপয়জ বানানরবষেক সমস্য ার সমাধান হদওো হ্ে। 

 

4.0 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে কর্তমক সম্পারদি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মাবরল 

4.1 উন্নেন, বাস্তবােন ও হগাপনীে অনুয়বদন অনুরবভাগ 

4.1.1 এস. এস. রব.-এর রবয়বিনার জন্য ইকয়নারমক কযািায়রর রবরভন্ন পয়দ ৩০ জন, অরিররক্ত সরিব পয়দ ২৫৪ জন, যুগ্মসরিব 

পয়দর ৪৫১ জন, উপসরিব পয়দ ৬১০ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে; 

4.1.2 হজলা প্রশাসক পয়দ পদােয়নর জন্য ৪১৯ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে; 

4.1.3 উপসরিব পয়দ পয়দান্নরির জন্য ৫০৪ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন প্রদান করা হ্ে; 

4.1.4 িাকররিাকরর স্থােীকরণ করার জন্য ২৭৬ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন প্রদান করা হ্ে; 

4.1.5 রসরনের হস্কল প্রদান করার জন্য ২৮২ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন প্রদান করা হ্ে; 

4.1.6 অরিররক্ত হজলা প্রশাসক পয়দ রফটরলে প্রণেন করার জন্য ২৯৩ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন প্রদান করা হ্ে; 

4.1.7 উপয়জলা রনবাহ্ী অরফসার পয়দ রফটরলে প্রণেন করার জন্য ২২৮ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন প্রদান করা হ্ে; 

4.1.8 ববয়দরশক রনয়োয়গর জন্য ২৩০ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন প্রদান করা হ্ে; 

4.1.9 রবরূপ প্ররিোকরণ করা হ্ে ০৪ জন কমকমিার; 

4.1.10 নন-কযািার কমকিমায়দর ১৮৯ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন প্রদান করা হ্ে; 

4.1.11 হগাপনীে অনুয়বদন অনুশাসনমালা ২০২০ প্রণেন ও জারর; 

4.1.12 রবগি ১৯৯০ সন হ্য়ি প্রিরলি হগাপনীে অনুয়বদন ফম ম সংয়শাধন ও প্রবিমন; 

4.1.13 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইয়ট এরসআরসংিান্ত হিটায়বয়জয়িটায়বয়জ ২০১৯ সাল পর্ মন্ত সকল এরসআর এরি সম্পন্ন; 

4.1.14 শাখাে প্রাপ্ত সকল হগাপনীে অনুয়বদয়নর ২ে করপ র্ািাই-বাোই অয়ন্ত র্াবিীে রবষে সম্পন্ন কয়র হিারসোয়র সংরক্ষণ; 

4.1.15 অন্যান্য মন্ত্রণালে/রবভায়গর িারহ্দা হমািায়বক এরসআরসংিান্ত রবষয়ে মিামি হপ্ররণ; 

4.1.16 হগাপনীে অনুয়বদন দারখল, অনুস্বাক্ষর ও প্ররিস্বাক্ষরসংিান্ত কম মসূরি সংরিষ্ট সকলয়ক অবরহ্িকরণ; 

4.1.17 কম মকিমাগয়ণর, ২০২০ সয়নর হগাপনীে অনুয়বদয়ন স্বাস্থয পরীক্ষা প্রয়র্াজয নে ময়ম ম রনয়দ মশনা সংরিষ্ট সকলয়ক অবরহ্িকরণ; 

এবং 

4.1.18 রব.রস.এস. প্রশাসন কযািায়রর সয়ঙ্গ একীভূিকরয়ণর কারয়ণ প্রাক্তন ইয়কানরমক কযািায়রর কম মকিমাগয়ণর সকল এরসআর 

হিটায়বয়জয়িটায়বজ এরিসহ্ সকল কাজ সম্পন্ন করা হ্য়েয়ে। 

4.2 প্রকল্পসংিান্ত িথ্য : 
(লক্ষ টাকা) 

িরমক প্রকয়ল্পর নাম ও হমোদ প্রাক্কলিত 

ব্যয় 

২০২০-২০২১ 

অথ মবেয়র এরিরপ-

হি বরাে  

২০২০-২০২১ অথ মবেয়র বরােকৃি 

অয়থ মর ব্যে বাস্তবােন অগ্রগরি 

ব্যে  আরথ মক % বাস্তব % 

১ লিলিএটিলি ককার ককাি স িমুহের িক্ষমতা বৃলিকরণ।  

(জুিাই ২০১৬ েহত জুন ২০২২) 

৫০,০০.০০ ৬২১.০০ ৫৫৮.৮৯ ৯০% ৯.২০% 

২ লিলিএটিলি’র প্রলিক্ষণ িক্ষমতা বৃলিকরণ। 
(জুিাই ২০১৭ েহত জুন ২০২৩) 

৮৫৯,০০.০০ ৫০০০.০০ ৪৯৯৯.৫৭ ৯৯.৯৯% ৮.১০% 

৩ লিলিএি প্রিািন একাহেলমর িক্ষমতা বৃলিকরণ। 

 (জুিাই ২০১৭ েহত জুন ২০২২) 

৪৫১৪.৬০ ১০৯৬.০০ ৫৮২.৯৮ ৫৩.১৯% ৪৫.৭৩% 

৪ রংপুর লিভাগীয় িদর দপ্তর লনম সাণ। 

(হিহেম্বর ২০১৬ েহত লেহিম্বর ২০২১) 
৯২,৪৯.২৯ ৩৫০০.০০ ২১৬১.৬০ ৬১.৭৬% ২০% 

৫ কুলমল্লা িালকসট োউজ িম্প্রিারণ। 

(জানুয়ালর ২০১৭ েহত লেহিম্বর ২০২১) 

৩৬৪০.৪৩ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ১০০% ২১% 

৬ খুিনা িেহর এযােলমলনহেটিভ কনহভনিন কিন্টার 

লনম সাণ 

(জানুয়ালর ২০১৮ েহত লেহিম্বর ২০২১) 

১৪৬,২৭.৬৭ ৩৭৫০.০০ ১৪১২.১৪ ৩৭.৬৫% ১৮% 

৭ লিলিএি কযাোর কম সকতসাহদর িক্ষমতা বৃলির মাধ্যহম 

িরকারহক িলিিািীকরণ- ২য় ির্ সায়  

২৯০,২০.২৯ ৪৯৪৩.০০ ২০১৭.১৫ ৫৩.৮০% ২০% 
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িরমক প্রকয়ল্পর নাম ও হমোদ প্রাক্কলিত 

ব্যয় 

২০২০-২০২১ 

অথ মবেয়র এরিরপ-

হি বরাে  

২০২০-২০২১ অথ মবেয়র বরােকৃি 

অয়থ মর ব্যে বাস্তবােন অগ্রগরি 

ব্যে  আরথ মক % বাস্তব % 

(জানুয়ালর ২০১৮ েহত লেহিম্বর ২০২২) 

৮ গভন সহমন্ট লপ্রলন্টং কপ্রি (লজলিলি) এিং িাংিাহদি 

লিলকউলরটি লপ্রলন্টং কপ্রি (লিএিলিলি) এর িক্ষমতা 

বৃলিকরণ 

(জানুয়ালর ২০১৮- জুন ২০২১) 

২২,৩৫.০০ ১২.০০ 

 

১১.৪৩ ৯৫.২৫% ৯৫.২৫% 

৯ লিলজ কপ্রহির মুদ্রণকার্ স িম্পাদণাহথ স িাই কািার 

স্বয়ংলিয় িালরহেলটং মুদ্রণ র্ন্ত্র, িি সাধুলনক লিটিলি 

কমলিন, িি সাধুলনক লিল ং কমলিন, িি সাধুলনক কাটিং 

কমলিন স্থািন প্রকল্প 

(জানুয়ালর ২০১৮-জুন ২০২২) 

২৯,৯৭.৯০ ১৬৫০.০০ ৪.০৪ 

 

০.২৪ ২০% 

১০ িাংিাহদহির ৩৭টি কজিায় িালকসট োউহজর ঊর্ধ্সমুখী 

িম্প্রিারণ 

(জুিাই ২০১৮ েহত জুন ২০২১) 

১৭০,৫৬.২৯ ৪৩২৬.০০ ১৮০৩.৬৬ ৪২% ১০০% 

১১ টাঙ্গাইি িালকসট োউহজর নতুন ভিন লনম সাণ 

(লেহিম্বর ২০১৮ েহত লেহিম্বর ২০২১) 

৪০,১৯.৩৩ ১৪০০.০০ ১৩৯৩.৯২৮  ৯৯.৫৭% ৪৮% 

১২  কুলিয়া কজিায় িালকসট োউজ ভিন লনম সাণ 

(জানুয়ালর ২০১৯ েহত জুন ২০২২) 

৩৮,৪৩.৩০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ১০০% ৫২% 

১৩ ককার ককাি সিমূে িলর ািনার কক্ষহে লিয়াম-এর 

প্রালতষ্ঠালনক িক্ষমতা বৃলি 

(জুিাই ২০১৯ েহত জুন ২০২১) 

৪৭,৭১.৬৫ ৯৭২.০০ ২০০.৮৬ ২০.৬৬% ১৩% 

১৪ িরকালর কম স ারী োিিাতািহক ৫০০ িয্যালিলিি 

োিিাতহি উন্নীতকরণ  

(মা স ২০১৯ েহত জুন ২০২৩) 

৩৭৯,৯৬.৫১ 

 

৪০০০.০০ ৩৮১৮.৫১৭ ৯৫.৪৬% ৯৭% 

১৫ খুিনা লিভাগীয় কলমিনাহরর নতুন ভিন ও 

অলেহটালরয়াম লনম সাণ 

(এলপ্রি ২০১৯ েহত লেহিম্বর ২০২১) 

১৩৯,৪৫.৫১ 

 

২০০০.০০ ১৯৯৮.৫৭৬ ৯৯.৯৩% ২০% 

 হমাট ২৩৮৮১৭.৭৭  ৩৪৬৯০.০০ ২৫৮৫৩.৭০২ ৭৪.৫৩% - 

 

4.3 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র গণপূিম অরধদপ্তয়রর পররিালন বায়জয়টর ৪১১১৩১৭-অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা হকায়ি ৬০ (ষাট) হকাটি 
টাকা বরাে পাওো র্াে। উক্ত বরাে দ্বারা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে, রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে ও বাসভবন, হজলা 

প্রশাসয়কর কার্ মালে ও বাসভবন, সারকমট হ্াউজ, হিজারর কক্ষ সম্প্রসারণ ও অন্যান্য সরকারর ভবনা হমরামি/সংস্কার 

কায়জর প্রশাসরনক অনুয়মাদন প্রদান করা হ্ে। এ রনয়ম্নাক্ত ৩০৩টি হমরামি/সংস্কার কাজ বাস্তবােন করা হ্য়েয়ে : 

 

িরমক দপ্তর কায়জর পররমাণ সব ময়মাট বরাে 

০১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ৪টি 

৬০.০০ (ষাট) 

হকাটি টাকা 

০২ রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে  ৭টি 

রবভাগীে করমশনায়রর বাসভবন ৪টি 

০৩ হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে  ১৪৯টি 

হজলা প্রশাসয়কর বাসভবন ৫১টি 

০৪ সারকমট হ্াউজ ৬৮টি 

০৫ অন্যান্য সরকারর অরফস ভবন ২০টি 

সব ময়মাট- ৩০৩টি 
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৪.২  প্রশাসন অনুরবভাগ 

 বাংলায়দশ সরিবালে (কযািারবরহ্ভূ মি হগয়জয়টি এবং নন-য়গয়জয়টি কম মিারী) রনয়োগ রবরধমালা, ২০১৪ সংয়শাধন, র্া 

নয়ভম্বর ২০২০ িাররয়খ হগয়জয়ট প্রকাশ করা হ্য়েয়ে; 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর রনয়দ মশনাসমূয়হ্র বাস্তবােন অগ্রগরি প্ররিয়বদন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২টি শাখা সৃজন এবং ৮টি পদ (২টি সহ্কারী সরিব/রসরনের সহ্কারী সরিব, ২টি প্রশাসরনক কম মকিমা, 

২টি সাঁটমুদ্রাক্ষররক, ২টি অরফস সহ্ােক) সৃজন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ম হগ্রি ও ১১ হ্য়ি ২০িম হগ্রয়ি ০৫টি পাররবাররক হপনশন ও ৬টি নরমাল হপনশন মঞ্জুরর; 

 প্রশাসন অনুরবভায়গর সমন্বে সভা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সংস্থার অরনষ্পন্ন রবষয়ের সভা আয়োজন; 

 ২০ হথয়ক ১১ হগ্রয়ির ৮৫ জন কম মিারীয়ক আররপএটিরস-য়ি হমৌল প্ররশক্ষণ প্রদান; 

 রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভায়গর জনবল রনয়োগ করমটি ও অন্যান্য করমটিয়ি প্ররিরনরধ হপ্ররণ; 

 রিরজটাল বাংলায়দশ রবরন মমায়ণর লয়ক্ষয ই-নরথ কার্ মিম বাস্তবােন; 

 সরিবালে রনয়দ মশমালা অনুসায়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ‘গ’ ও ‘ঘ’ হেরণর ৫৮২টি নরথ রবনষ্টকরণ; 

 পাবরলক সারভ মস করমশয়নর ৮০টি পদ সৃজয়নর রজও জারর; 

 কয়রানাভাইরাস (হকারভি-১৯) প্ররিয়রায়ধ কয়রানায়সয়ল দারেত্ব প্রদান এবং রবরভন্ন কার্ মিম সম্পন্ন; 

 ১৬িম হগ্রি হ্য়ি ১০ হগ্রয়ির ১২ (বায়রা) জন এবং ২০িম হগ্রি হ্য়ি ১৬িম হগ্রেয়ি ০৫ (পাঁি) জনয়ক পয়দান্নরি প্রদান; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কম মকিমায়দর (যুগ্মসরিব হ্য়ি সহ্কারী সরিব পর্ মন্ত) ‘রিরপরস রনয়দ মরশকা রবষেক’ প্ররশক্ষণ আয়োজন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুরবভায়গর কম মকিমায়দর (প্রশাসরনক কম মকিমা ও ব্যরক্তগি কম মকিমাসহ্) ‘রসটিয়জনস িাট মার 

রবষেক’ প্ররশক্ষণ আয়োজন; 

 প্রারধকারভুক্ত কম মকিমায়দর অনুকূয়ল দাপ্তররক হটরলয়ফান, আবারসক হটরলয়ফান এবং আবারসক হটরলয়ফায়ন ইন্টারয়নট 

সংয়র্ায়গর মঞ্জুরর প্রদান; 

 আবারসক হটরলয়ফায়নর খাি পররবিমন, আবারসক হটরলয়ফান ব্যরক্তগিকরণ, আবারসক হটরলয়ফায়নর সংয়র্াগ রবরচ্ছন্নকরণ 

এবং আবারসক হটরলয়ফায়নর ঠিকানা পররবিমন; 

 অভযন্তরীণ সমন্বে সভা এবং রবভাগীে করমশনার সমন্বে সভার আয়োজন; 

 জািীে সংসয়দ রবল উত্থাপন, রাষ্ট্রপরির ভাষণ প্রতুত/ি, সংসদীে স্থােী করমটির সভা এবং প্রয়শ্নাত্তরসংিান্ত কার্ মারদ সম্পাদন; 

 দাপ্তররক প্রয়োজয়ন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বায়জট হ্য়ি রবরভন্ন দ্রব্য রপরপআর-২০০৮ অনুর্ােী িে; 

 ২০২০-২১ অথ মবেয়র ই-য়টন্ডার পিরিয়ি ০৬টি এবং DPM পিরিয়ি ০২ হটন্ডারসহ্ সব ময়মাট ০৮টি হটন্ডার রনষ্পরত্ত; 

 ই-হোর ব্যবস্থাপনা িালুকরণ : Web Based e-Store Management Software-এর মােয়ম ই-য়োর কার্ মিম িালু;  

 আসবাবপত্রসহ্ লরজরেক উপকরণ সরবরাহ্ : সকল দপ্তয়ররর িারহ্দার পররয়প্ররক্ষয়ি বাস্তব অবস্থা পররদশ মনপূব মক আসবাবপত্র 

ও লরজরেক উপকরণ সরবরাহ্; 

 পূিম কাজ : পুয়রায়না ব্যবহ্ার অয়র্াগ্য অরফস কয়ক্ষর প্রয়োজনীে হমরামি এবং সংস্কার করা হ্য়েয়ে। এরস, ববদুযরিক লাইট, 

ফযান ইিযারদর হমরামি/সংস্কার কাজ গণপূিম (রসরভল/ই/এম) রবভায়গর সয়ঙ্গ হর্াগার্ায়গর মােয়ম সম্পাদন; 

 হসৌন্দর্ মােন : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রবরভন্ন দপ্তয়রর বারান্দাে হসৌন্দর্ মবধ মন;  

 কয়রানাভাইরাস পরররস্থরিয়ি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কম মকিমা/কম মিারীয়দর জন্য হ্যান্ড স্য ারনটাইজার, মাস্ক ও অন্যান্য 

স্বাস্থয সামগ্রী রবিরণ; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অথ মবেয়রর সংয়শারধি বায়জট প্রণেন ও অনুয়মাদয়নর ব্যবস্থাকরণ;  

 Ministry Budget Framework (MBF) প্রণেন;  

 ২০২১-২২ অথ মবের হ্য়ি ২০২৩-২৪ অথ মবেয়রর বায়জট প্রণেন; 

 অথ ম রবভায়গর ২০২০-২১ অথ মবেয়রর সংয়শারধি বায়জট, অথ ম রবভায়গর বায়জট কাঠায়মা, ২০২১-২২ অথ মবের হ্য়ি ২০২৩-

২৪ অথ মবেয়রর বায়জট অনুয়মাদন; 

 মাঠ প্রশাসয়নর (রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে ও সারকমট হ্াউজ) বায়জট বণ্টন; 
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 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২১ অথ মবেয়রর বারষ মক কম মসম্পাদন চুরক্তর লক্ষযমাত্রা পররবীক্ষণ ও 

মূল্যােন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বারষ মক কম মসম্পাদন চুরক্ত ২০২১-২২ প্রণেন;  

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত ৭টি দপ্তর/সংস্থার বারষ মক কম মসম্পাদন চুরক্ত ২০২১-২২ স্বাক্ষর;  

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন ০৭টি দপ্তর সংস্থার অরনষ্পন্ন অরিট আপরত্তর রনষ্পরত্তর জন্য রত্রপক্ষীে সভা সম্পন্নকরণ; 

 মাঠ প্রশাসয়নর অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তর জন্য রদ্বপক্ষীে/রত্রপক্ষীে সভা সম্পন্নকরণ; 

 পুঞ্জীভূি ১৩২০টি অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তকয়ল্প ১২৯০টি েিরশট জবাব হপ্ররণ এবং ২৫৮টি অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত; 

 অরনষ্পন্ন অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তর জন্য ০৮টি রবভায়গ রত্রপক্ষীে অরিট করমটির আহ্বােক ময়নানেন;  

 সরকারর রহ্সাবসম্পরকমি সংসদীে স্থােী করমটিয়ি উত্থারপি অরিট আপরত্তর জবাব প্রতুত/ি ও হপ্ররণ;  

 হপনশন প্রদায়নর সুরবধায়থ ম কম মকিমায়দর অনুকূয়ল অরিট আপরত্তর না-দারব সনদপত্র প্রদান; 

 সকল (৪৯৩টি) উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালয়ের হবিন-ভািারদ ও অরফস ব্যবস্থাপনার ব্যে রনব মায়হ্র জন্য সংয়শাধীি 

বরােকৃি হমাট ৫০৩,২১,৫৬,০০০/-(পাঁিশি রিন হকাটি একুশ লক্ষ োপ্পান্ন হ্াজার) টাকা হ্য়ি প্রাথরমক বরাে বণ্টনসহ্ 

অরিররক্ত অরধর্ািয়নর রভরত্তয়ি অরফস সরঞ্জামারদ, আসবাবপত্রসহ্ প্রয়োজনীে খায়ি খািরভরত্তক অরিররক্ত বরােসহ্ হমাট 

৪৫০,৪৮,১৪,৩০০/-(িারশি পঞ্চাশ হকাটি আটিরেশ লক্ষ হিৌে হ্াজার রিনশি) টাকা বরাে প্রদান করা হ্ে; 

 বায়জট বাস্তবােন পররকল্পনা অনুর্ােী সরিবালে/অধীন/দপ্তর/মাঠপ্রশাসয়নর সকল (রবভাগীে করমশনার/য়জলা 

প্রশাসন/উপয়জলা প্রশাসন) কার্ মালয়ের বায়জট হকােমাটাররভরত্তক বণ্টন ও প্রকৃি ব্যয়ের রহ্সাব ibas++ এ অন্তভু মক্তকরণ; 

 সকল উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর সাব মক্ষরণক শারীররক ও বাসভবয়নর রনরাপত্তার লয়ক্ষয ১ জন রপরস/এরপরস এবং ৯ জন 

আনসারসহ্ হমাট ১০ জন আনসার সদয়স্য র হবিনভািা খায়ি বরাে প্রদান রনরিিকরণ এবং এই হবিনভািা 

পররয়শাধসংিান্ত সকল সমস্য ার দ্রুি সমাধান; 

 ২০২০-২১ অথ মবেয়র রবভাগীে করমশনার কার্ মালে হ্য়ি রাজস্ব প্রারপ্ত (Non tax revenue) সংিান্ত ৩০২,৩১,৮৯,৮০১/-

(রিনশি দুই হকাটি একরত্রশ লক্ষ উননব্বই হ্াজার আটশি এক) টাকা আদায়ের রহ্সাব হপ্ররণ; 

 সকল রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে হ্য়ি নতুন েয়ক নন ট্যাি হররভরনউ (Non tax revenue) রাজস্ব প্রারপ্তর রহ্সাব 

প্রিলয়নর মােয়ম NTR আদাে ও িথ্য র্থার্থভায়ব এবং র্থাসময়ে সরকারর হিজাররয়ি জমাকরণ রনরিি করা; 

 'গভন ময়মন্ট রপ্ররন্টং হপ্রস ও বাংলায়দশ রনরাপত্তা মুদ্রণালয়ের সক্ষমিা বৃরিকরণ' শীষ মক প্রকয়ল্পর বাস্তবােন;  

 ই-রজরপ-এর মােয়ম হর্সকল িে করা সম্ভব িার শিভাগ িে ই-রজরপর মােয়ম প্ররিোকরণ; 

 বাংলায়দশ হেশনারর অরফয়স ই-ইনয়ভন্টরর রসেম িালুকরণ; 

 ৩১৯টি বই করম্পউটায়র এরি; 

 ৩১৯টি বইয়ের RFID Tag লাগায়না; 

 ২৪১টি নতুন বই অযাকয়সশন হররজোয়র এরি; 

 ৬৯৩টি রিরজটাল কাি ম প্রদান; 

 বাংলায়দয়শ সরকারর পর্ মায়ে প্রথম রিরজটাল লাইয়েররর কাজ িলমান; 

 RFID (Radio Frequency Identification Door) Based Digital Library; 

 অবসরপ্রাপ্ত কম মকিমা/কম মিারীয়দর ৩৭২টি না-দারব োেপত্র প্রদান; 

 পাঠয়কর িারহ্দাময়িা সৃজনশীল বই িে কয়র লাইয়েররয়ক সমৃিকরণ;  

 বই ইসুয ৩৫০টি;  

 সংয়শারধি কল্যাণ অনুদান নীরিমালা জারর: 

হকায়না সরকারর কম মিারী িাকরররি অবস্থাে মৃতুযবরণ করয়ল এবং গুরুির আহ্ি হ্য়ে স্থােী অক্ষমিাজরনি অবসর গ্রহ্ণ 

করয়ল সংরিষ্ট কম মিারীর পররবায়রর সামারজক রনরাপত্তার জন্য সরকার ২০১৩ সাল হ্য়ি এককালীন কল্যাণ অনুদান প্রদান 

কার্ মিম িালু করা হ্ে। ২০১৩ সায়ল প্রণীি সংরিষ্ট নীরিমালা অনুর্ােী প্রয়িযক মৃয়ির পররবারয়ক ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) 

টাকা এবং অক্ষম কম মচারীরকক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা আর্থ মক অনুদান প্রদান করা হক া। পরবিীকায়ল ২০১৩ 

সায়লর উক্ত নীরিমালা সংয়শাধন কয়র ২৭ জুলাই ২০২০ িাররয়খর হগয়জট 



18 

 

প্রজ্ঞাপনমূয়ল ‘হবসামররক প্রশাসয়ন িাকরররি অবস্থাে হকায়না সরকারর কম মিারীর মৃতুযবরণ  এবং গুরুির আহ্য়িা হ্য়ে স্থা

েী অক্ষমিাজরনি আরথ মক অনুদান প্রদান নীরিমালা, ২০২০ (সংয়শারধি)’ জারর করা হ্ে, র্া ১ অয়টাবর ২০২১ িাররখ 

হ্য়ি কার্ মকর করা হ্য়েয়ে। উক্ত নীরিমালা অনুর্ােী কম মরি অবস্থাে মৃতুযবরণকারী প্রয়িযক সরকারর কম মিারীর পররবারয়ক 

এককালীন ৮,০০,০০০/-(আট লক্ষ) টাকা এবং গুরুির আহ্ি হ্য়ে স্থােী অক্ষমিাজরনি অবসর গ্রহ্ণকারী কম মিারীয়ক 

এককালীন ৪,০০,০০০/-(িার লক্ষ) আরথ মক অনুদান প্রদান করা হ্ে। 

 কল্যাণ অনুদান প্রদানসংিান্ত হসবা সহ্জীকরণ : 

সংয়শারধি প্রজ্ঞাপন জাররর পূয়ব ম সমগ্র বাংলায়দয়শর সকল হজলা ও রবভায়গ কম মরি সকল সরকারর কম মিারীর 

মৃতুয/অক্ষমিাজরনি আরথ মক অনুদান প্রদায়নর আয়বদন হকন্দ্রীেভায়ব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা হ্য়ি রনষ্পরত্ত করা 

হ্য়িা। ফয়ল অরি অরধকসংখ্যক আয়বদন প্রারপ্তর কারয়ণ আয়বদন রনষ্পরত্তয়ি অয়নক দীঘ ম সময়ের প্রয়োজন হ্য়িা রবধাে 

আয়বদনকারীয়দর অনুদায়নর টাকা হপয়ি অয়নক হবরশ সমে লাগি। এসকল রবষে রবয়বিনাে রনয়ে আয়বদন রনষ্পরত্তর টাইম, 

রভরজট ও কে (টিরভরস) কমায়নার উয়েয়শ্য কল্যাণ অনুদান প্রদান হসবা সহ্জীকরয়ণর রনরমত্ত অনুদান প্রদান কার্ মিম 

রবয়কন্দ্রীকরণ করা হ্ে। সংয়শারধি নীরিমালা বিমমায়ন হকবল রাষ্ট্রপরির কার্ মালে, প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালে, মন্ত্রণালে/রবভায়গ 

কম মরি সরকারর কম মিারীয়দর আয়বদন কল্যাণ শাখা হ্য়ি রনষ্পরত্ত করা হ্য়চ্ছ। হজলা পর্ মায়ের সরকারর অরধদপ্তর, দপ্তর, 

পররদপ্তর ও অন্যান্য সরকারর অরফয়স কম মরি কম মিারীয়দর আয়বদন হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে এবং রবভাগীে পর্ মায়ের 

অরধদপ্তর, দপ্তর, পররদপ্তর ও অন্যান্য সরকারর অরফয়স কম মরি কম মিারীয়দর আয়বদন রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালয়ে 

রনষ্পরত্ত করা হ্য়চ্ছ। এর ফয়ল আয়বদন রনষ্পরত্তয়ি টিরভরস উয়েখয়র্াগ্য পররমায়ণ কয়ম এয়সয়ে। 

 কল্যাণ অনুদান প্রদানসংিান্ত সফটওেযার িালুকরণ; 

এ োো কল্যাণ অনুদান প্রদান কার্ মিময়ক রিরজটাইজি করার জন্য Financial Grant Management System সফটওেযার 

বব্যবহ্ার িালু করা হ্য়েয়ে। বিমমায়ন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত আয়বদনসমূহ্ উক্ত সফটওেযার বব্যবহ্ার কয়র রনষ্পরত্ত 

কয়র হিয়কর পররবয়িম EFT-এর মােয়ম আয়বদনকারীর ব্যাংক রহ্সায়ব সরাসরর অনুদায়নর অথ ম প্রদান করা হ্য়চ্ছ। পর্ মােিয়ম 

হজলা ও রবভাগীে পর্ মায়ের আয়বদনও উক্ত সফটওেযায়রর মােয়ম রনষ্পরত্ত করার রনরমত্ত সফটওেযার হিয়ভলপয়মন্ট কার্ মিম 

িলমান; 

 উপকারয়ভাগী ও অনুদায়নর পররমাণ; 

  হবসামররক প্রশাসয়ন িাকরররি অবস্থাে হকায়না সরকারর কম মিারীর মৃতুযবরণ এবং গুরুির আহ্ি হ্য়ে স্থােী অক্ষমিাজরনি 

আরথ মক অনুদান প্রদায়নর জন্য ২০২০-২১ অথ মবেয়র সব ময়মাট ৩২২,৪৪,২৭,০০০/-টাকা বায়জট বরাে প্রদান করা হ্ে; উক্ত 

বরাে হ্য়ি ৩০ জুন ২০২১ পর্ মন্ত সব ময়মাট ২২১২ (দুই হ্াজার দুইশি বায়রা) জন উপকারয়ভাগীর অনুকূয়ল ১৭০,৫৭,০০,০০০/-

(একশি সত্তর হকাটি সািান্ন লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 ২০২০-২১ অথ মবেয়র বায়জয়ট সুদমুক্ত ঋণ খায়ি বরােকৃি অথ ম হ্য়ি ‘প্রারধকারপ্রাপ্ত কম মকিমায়দর সুদমুক্ত রবয়শষ অরগ্রম এবং 

গারে হসবা নগদােন নীরিমালা’ অনুর্ােী ১৭৩ (একশি) জন প্রারধকারপ্রাপ্ত কম মকিমার অনুকূয়ল জনপ্ররি ৩০ (রত্রশ) লক্ষ 

টাকা হ্ায়র (৩০,০০,০০০×১৭৩)=৫১,৯০,০০,০০০/-(একান্ন লক্ষ নব্বই হ্াজার) টাকা গারে হসবা নগদােয়নর রবপরীয়ি 

সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 প্রারধকারপ্রাপ্ত প্রাপ্ত সরকারর কম মকিমায়দর সুদমুক্ত ঋণ এবং গারে হসবা নগদােন নীরিমালা-২০২০ (সংয়শারধি) জারর করা 

হ্য়েয়ে; 

 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র ১১ জন মৃতুযবরণকৃি কম মকিমায়দর সুদমুক্ত ঋয়ণর মওকুয়ফর আয়বদন প্ররিোকরণ 

কয়র ১,১৯,২০,৬৭৮.৮৬ (এক হকাটি উরনশ লক্ষ রবশ হ্াজার েেশি আটাত্তর টাকা রেোরশ পেসা) টাকা মওকুয়ফর ব্যবস্থা 

করা হ্য়েয়ে; এবং 

 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র ই-নরথ কার্ মিম বাস্তবােয়নর লয়ক্ষয ৮৬.৫৮% নরথ ই-নরথয়ি রনষ্পরত্ত করা হ্য়েয়ে। 

৪.৩ রনয়োগ, পয়দান্নরি ও হপ্রষণ অনুরবভাগ 

 রসরনের সরিব পয়দ রনয়োগ-১৫ জন; 

 সরিব পয়দ পয়দান্নরি-৩৩ জন; 

 সরিব পয়দ রনয়োগ বদরল-২৪ জন; 

 হগ্রি-১ পয়দ পয়দান্নরি/রনয়োগ-১৬ জন; 
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 অরিররক্ত সরিব পয়দ পয়দান্নরি- ১২৭ জন; 

 অরিররক্ত সরিব পয়দ রনয়োগ/বদরল-২৩২ জন; 

 যুগ্মসরিব পয়দ পয়দান্নরি- ১৬১ জন; 

 উপসরিব পয়দ পয়দান্নরি- ৫৮১ জন; 

 রসরনের সরিববৃয়ন্দর রপ.আর.এল. মঞ্জুর- ৯ জন; 

 সরিববৃয়ন্দর রপ.আর.এল. মঞ্জুর- ৩১ জন; 

 হগ্রি-১ বৃয়ন্দর রপ.আর.এল. মঞ্জুর- ১০ জন; 

 অরিররক্ত সরিববৃয়ন্দর রপ.আর.এল. মঞ্জুর-১০৭ জন; 

 োরন্ত ও রবয়নাদন ছুটি মঞ্জুর-০৩ জন; 

 বােিামূলক অয়পক্ষমাণ কাল মঞ্জুর-০৫ জন; 

 হস্বচ্ছাে অবসর প্রদান-০১ জন; 

 অরজমি ছুটি (বরহ্ মবাংলায়দশ) মঞ্জুর-০৮ জন; 

 োরন্ত ও রবয়নাদন ছুটি মঞ্জুর-১২ জন; 

 বােিামূলক অয়পক্ষামাণকাল মঞ্জুর-৮ জন;  

 ঐরচ্ছক অবসর প্রদান-০২ জন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রবয়শষ ভারপ্রাপ্ত কম মকিমার হর্াগদানপত্র পৃষ্ঠাঙ্কন-১৬০ জন; 

 পাসয়পায়ট মর জন্য অনাপরত্ত জ্ঞাপন-১০ জন; 

 উপসরিব রনয়োগ/বদরল-৬৮৫ জন; 

 যুগ্মসরিব রনয়োগ/বদরল-২৬০ জন; 

 সুপাররনউমারারর পদ সংরক্ষণ-৪৩০টি;  

 অবসর ও অবসর-উত্তর ছুটি (রপ.আর.এল.)-৮৬ জন; 

 পয়দান্নরি/রনয়োগ প্রদান: হগ্রি-১ = ২২ জন, হগ্রি-২ = ৭১ জন, হগ্রি-৩= ২৪৯ জন, হগ্রি-৪ = ০১ জন, হগ্রি-৫ = ০২ জন 

ও হগ্রি-৬= ০২ জন; 

 স্থােীভায়ব পদ সৃজন: অরিররক্ত সরিব = ০২টি, যুগ্মসরিব = ০৬টি, উপসরিব = ১৩টি, রসরনের সহ্কারী সরিব = ২৬টি, 

সহ্কারী করমশনার (ভূরম) =০১টি, এরিরকউটিভ ম্যারজয়েট = ০১টি, িথ্য অরধকার আইন-২০০৯ অনুর্ােী িথ্য প্রদান-

০২টি; ০২টি; 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর রনয়দ মশনা বাস্তবােনসংিান্ত প্ররিয়বদন হপ্ররণ-১২টি; 

 ২০২০-২১ অথ মবেয়রর বায়জট বক্তৃিাে অন্তভু মরক্তর জন্য িথ্য হপ্ররণ-১টি; 

 কম মকিমা/কম মিারীগয়ণর হপ্রষয়ণ রনয়োগ/বদরল : সরিব ১ জন, হগ্রি-১ ২ জন, অরিররক্ত সরিব ১০৭ জন, যুগ্মসরিব ১৮৬ জন, 

উপসরিব ৩৪২ জন, রসরনের সহ্কারী সরিব/সহ্কারী সরিব ২৮২ জন, সশস্ত্র বারহ্নীর কম মকিমা (য়সনা/য়নৌ/রবমান বারহ্নী), 

২২০ জন, অন্যান্য ২৫০ জন; 

 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর ২২৭ জন কম মকিমায়ক বদরল/পদােন করা হ্য়েয়ে; 

 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর ১৩৮ জন কম মকিমায়ক এরিরকউটিভ ম্যারজয়েট/হমাবাইল হকাট ম পররিালনার ক্ষমিা অপ মণ 

করা হ্য়েয়ে; 

 ৪১িম রব.রস.এস.-এ ১৮২ জন এবং ৪২িম রব.রস.এস. (রবয়শষ) এ ৩১ জন কম মকিমায়ক এরিরকউটিভ ম্যারজয়েট রহ্সায়ব 

দারেত্ব পালয়নর জন্য রনয়োগ করা হ্য়েয়ে; 

 ইউরনেন পররষদ রনব মািয়ন রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর ২১১ জন এবং হপৌরসভা রনব মািয়ন রব.রস.এস. (প্রশাসন) 

কযািায়রর ১৩ জন কম মকিমায়ক এরিরকউটিভ ম্যারজয়েট রহ্সায়ব দারেত্ব পালয়নর জন্য রনয়োগ করা হ্য়েয়ে; 

 অযারিস মশার বংশ রবস্তার হরাধ করার জন্য হিঙ্গু প্ররিয়রাধ হসয়ল ঢাকা উত্তর ও দরক্ষণ রসটি কয়প মায়রশয়ন হমাবাইল হকাট ম 

পররিালনার জন্য ১৮ জন কম মকিমা রনয়োগ করা হ্য়েয়ে; 

 ৩৫িম এবং ৩৬িম ব্যায়ির ২১৫ জন কম মকিমায়ক সহ্কারী করমশনার (ভূরম) পয়দ ভূরম মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকরণ; 

 রবভাগীে করমশনার পয়দ রনয়োগ/বদরল-০৮জন কম মকিমা;  

 অরিররক্ত রবভাগীে করমশনার পয়দ রনয়োগ/বদরল-১১ জন কম মকিমা; 

 হজলা প্রশাসক পয়দ রনয়োগ/বদরল-৩৮ জন কম মকিমা; 

 অরিররক্ত হজলা প্রশাসক পয়দ রনয়োগ/বদরল-২৮৬ জন কম মকিমা; 

 উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার পয়দ রনয়োগ/বদরল-২৭০ জন কম মকিমা; 

 সহ্কারী সরিব (কযািারবরহ্ভূ মি) পয়দর কম মকিমার িাকরর স্থােীকরণ : ৯৬ জন; 

 রসরনের সহ্কারী সরিব পয়দর কম মকিমার রপআরএল/লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর : ১১ জন; 
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 সহ্কারী সরিব (কযািারবরহ্ভূ মি) পয়দর কম মকিমার রপআরএল/লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর : ১৪ জন; 

 সহ্কারী সরিব/রসরনের সহ্কারী সরিব পয়দর কম মকিমায়দর রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভায়গ বদরল/পদােন : ৬৩২ জন; 

 সহ্কারী সরিব/রসরনের সহ্কারী সরিব পয়দর কম মকিমাগয়ণর পাসয়পাট ম এর অনুমরি প্রদান : ০৫ জন; 

 সহ্কারী সরিব/রসরনের সহ্কারী সরিব পয়দর কম মকিমাগয়ণর বরহ্ব মাংলায়দশ ছুটি মঞ্জুর : ১০ জন; 

 ৩৮িম রব.রস.এস.-এর মােয়ম রবরভন্ন কযািায়র ২১৩৪ (দুই হ্াজার একশি হিৌরত্রশ) জন কম মকিমা রনয়োগ প্রদান করা 

হ্য়েয়ে; 

 ৪৩িম রব.রস.এস.-এর মােয়ম রবরভন্ন কযািায়র ১৮১৪ (এক হ্াজার আটশি হিৌে)টি পয়দ রনয়োয়গর জন্য বাংলায়দশ 

সরকারর কম ম করমশয়ন জনবয়লর িারহ্দা হপ্ররণ; 

 ৯৯ (রনরানব্বই) জন কম মকিমায়ক জনস্বায়থ ম চুরক্তরভরত্তক রনয়োগ প্রদান করা হ্ে; এবং 

 ৩৯ (উনিরেশ) জন কম মকিমার অনুকূয়ল রলয়েন মঞ্জুর করা হ্ে।  

 

৪.৪ কযাররোর েযারনং অযান্ড হিরনং অনুরবভাগ 

 রব.রপ.এ.টি.রস, ন্যাশনাল রিয়ফন্স কয়লয়জ প্ররশক্ষণ কার্ মিম;  

 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র ৩০৭ জন কম মকিমায়ক বুরনোরদ প্ররশক্ষণ, ৬৯ জন কম মকিমায়ক উচ্চির প্রশাসন ও উন্নেন হকাস ম (এরসএরি), 

৬১ জন কম মকিমায়ক রসরনের োফ হকাস ম (এসএসরস), ৩২ জন কম মকিমায়ক ন্যাশনাল রিয়ফন্স হকাস ম, ০৪ জন কম মকিমায়ক 

কযাপয়োন হকায়স ম প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর জন্মশিবারষ মকী উদ র্াপন এবং স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী উদ র্াপন জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়ের রসরপটি অনুরবভায়গর প্রিযক্ষ িত্ত্বাবধায়ন বাংলায়দশ হলাকপ্রশাসন প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্র জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর 

রহ্মান-এর জন্মশিবারষ মকী উদ র্াপন এবং স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী উদ র্াপন উপলয়ক্ষয রনম্নবরণ মি কার্ মিম সম্পারদি হ্য়েয়ে; 

 প্রখ্যাি কথাসারহ্রিযক জনাব হসরলনা হহ্ায়সনয়ক বঙ্গবন্ধু হিোর রহ্সায়ব রনয়োগ প্রদান করা হ্য়েয়ে;  

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর জন্মশিবারষ মকী ২০২০-২০২১ র্থায়র্াগ্য মর্ মাদাে উদ র্াপয়নর জন্য হকয়ন্দ্র মুরজববষ ম 

সরিবালে স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর জন্মশিবারষ মকী ২০২০-২০২১ উদ র্াপয়নর অংশ রহ্সায়ব ১২টি রবষয়ে ‘বঙ্গবন্ধু 

স্মারক রসররজ’ হসরমনার অনুরষ্ঠি হ্য়েয়ে; 

 প্রখ্যাি কথাসারহ্রিযক জনাব হসরলনা হহ্ায়সন, বঙ্গবন্ধু হিোর, রব.রপ.এ.টি.রস-এর ররিি বঙ্গবন্ধুর জীবনী, বঙ্গবন্ধুর 

রাজবনরিক/সামারজক/সাংস্কৃরিক আদশ ম, বঙ্গবন্ধুর রবশ্বর্াত্রা, নারী উন্নেয়ন িাঁর ভাবনা ইিযারদ রবষয়ে ১০টি প্রব্ধ  হকন্দ্র কর্তমক 

প্রকারশি হ্য়েয়ে; 

 স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী উদ র্াপন : স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী উদ র্াপন উপলয়ক্ষয জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রনয়দ মশনা হমািায়বক 

রব.রপ.এ.টি.রস’র ওয়েবসাইয়ট স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী কন মার স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

 Education Thoughts of Bangabandhu: Analysis of Bangladesh Education Commission 

Report 1974’ শীষ মক গয়বষণা কার্ মিম সম্পন্ন করা হ্য়েয়ে; 

 Third Policy Dialogue আয়োজন: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রসরপটি অনুরবভায়গর প্রিযক্ষ িত্ত্বাবধায়ন বাংলায়দশ হলাক-

প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (রব.রপ.এ.টি.রস)-য়ি সরকায়রর রসরনের সরিব/সরিব ও হগ্রি-১ কম মকিমাগয়ণর জন্য ‘Public Policy 

Challenges for the next twenty five years: Are we ready?’ রশয়রানায়ম Third Policy Dialogue 

অনুরষ্ঠি হ্ে; 

 অনলাইন প্ররশক্ষণ রনয়দ মরশকা, ২০২১ প্রণেন: রবশ্বব্যাপী মহ্ামারর হকারভি-১৯ ভাইরাস প্রাদুভ মাব ও সংিময়নর রবষেটি রবয়বিনাে 

রবয়শষ পরররস্থরিয়ি প্ররশক্ষণ কার্ মিম অব্যাহ্ি রাখার স্বায়থ ম অনলাইন পিরিয়ি প্ররশক্ষণ কার্ মিম পররিালনার উয়যাগ গ্রহ্ণ করা 

হ্ে। এ লয়ক্ষয অনলাইয়ন পিরিয়ি প্ররশক্ষণ কার্ মিম সুষ্ঠু ও সুৃঙ্খললভায়ব পররিালনার রনরমত্ত ‘অনলাইন প্ররশক্ষণ রনয়দ মরশকা, 

২০২১’ প্রণেন করা হ্ে। এ নীরিমালা অনুসরণপূব মক হদয়শর রবরভন্ন প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠায়ন অনলাইন পিরিয়ি প্ররশক্ষণ িলমান; 

 রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম গয়বষণা নীরিমালা, ২০২১ এবং রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম প্রকাশনা নীরিমালা, ২০২১ প্রণেন 

করা হ্য়েয়ে; 

 রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম, ভূরম হরকি ম ও জররপ অরধদপ্তর, সামররক প্ররশক্ষণ পররদপ্তর, ঢাকা হসনারনবাস, বাংলায়দশ 

ইন্সটিটিউট অব গভ ময়নন্স অযান্ড ম্যায়নজয়মন্ট (রবআইরজএম), জািীে পররকল্পনা ও উন্নেন একায়িরময়ি প্ররশক্ষণ কম মসূরি :  
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 আইন ও প্রশাসন হকাস ম, রনব মাহ্ী ম্যারজয়েটয়দর প্ররশক্ষণ হকাস ম, সায়ভ ম হসয়টলয়মন্ট হকাস ম, রবএমএ হকাস ম, সরকারর িে ও 

ব্যবস্থাপনা প্ররশক্ষণ হকাস ম, অরিররক্ত হজলা ম্যারজয়েট ররয়রশাস ম হকাস ম, মি মান অরফস ম্যায়নজয়মন্ট হকাস ম, প্রয়ফশনাল 

হিয়ভলপয়মন্ট হকায়স ম দক্ষিা বৃরির লয়ক্ষয ২০২০-২১ অথ মবেয়র ২১টি প্ররশক্ষণ হকায়স ম সহ্কারী করমশনার, রসরনের সহ্কারী 

করমশনার, সহ্কারী সরিব, রসরনের সহ্কারী সরিব, উপসরিব পর্ মায়ের ১২০৩ জন কম মকিমায়ক প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্ে। বাংলায়দশ 

ইন্সটিটিউট অব গভন্যমান্স অযান্ড ম্যায়নজয়মন্ট (রবআইরজএম) কর্তমক আয়োরজি Policy Analysis প্ররশক্ষণ হকায়স ম ০৩টি ব্যয়ি 

হমাট ৪৮ জন কম মকিমায়ক ময়নানেন প্রদান করা হ্য়েয়ে। জািীে পররকল্পনা ও উন্নেন একায়িরময়ি ০৬টি ব্যায়ি পররকল্পনা ও 

উন্নেন রবষয়ে ১২২ জন কম মকিমায়ক প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

 ৬০ ঘণ্টার প্ররশক্ষণ কম মসূরি : মানবসম্পদ উন্নয়ের লয়ক্ষয ২০২০-২১ অথ মবেয়র ৬০ ঘণ্টার প্ররশক্ষণ কম মসূরির আওিাে এ 

মন্ত্রণালয়ের ১০ম হথয়ক ২০ হগ্রয়ির কম মিারীয়দর প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 হদয়শর অভযন্তয়র উচ্চরশক্ষা : খিকালীন/কম মকালীন রবরভন্ন হকায়স ম উচ্চরশক্ষা গ্রহ্য়ণর জন্য রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর হমাট 

৩৫ জন কম মকিমায়ক অনুমরি প্রদান করা হ্য়েয়ে। পূণ মকালীন হকায়স ম ০৫ জন কম মকিমায়ক হপ্রষণ এবং ০১ জন কম মকিমায়ক রশক্ষাছুটি 

প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 ১০ম হগ্রি ও িদূ মর্ধ্ কম মিারীয়দর এরপএ রবষেক প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 

রবয়দশ প্ররশক্ষণ : 

 ২০২০-২১ অথ মবেয়র ০৭ জনয়ক মাোস ম, ৫ জনয়ক রপ.এইি.রি. ০২ জনয়ক রিয়োমা অথ মাৎ হমাট ১৪ জন কম মকিমায়ক জাপান, 

USA, UK, সাউথ হকাররো, মালয়েরশো, সুইজারল্যান্ড এ উচ্চ রশক্ষার অনুমরি প্রদান করা হ্য়েয়ে। রবযমান হকারভি-১৯ 

পরররস্থরির কারয়ণ ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র রবয়দশ প্ররশক্ষণ শাখা হথয়ক হকান কম মকিমা স্বল্পয়মোরদ প্ররশক্ষয়ণ রবয়দশ র্ানরন; 

 হকারভি-১৯-এর প্রাদুভ মায়বর কারয়ণ বিমমায়ন রপরপএমরস, এসএসরস, এরসএরি, বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম, আইন ও প্রশাসন 

হকাস ম,পররকল্পনা ও উন্নেন প্ররশক্ষণ হকাস ম-র ফয়রন এিয়পাসার রভরজট সামরেকভায়ব ব্ধ  রয়েয়ে। উক্ত হকাস মসমূয়হ্র অধীন হর্ 

রবশ্বরবযালেসমূয়হ্ রভরজট অনুরষ্ঠি হ্য়িা িায়দর অয়নয়কর সয়ঙ্গ MOU-এর হমোদ হশষ হ্য়ে র্াওোে সংরিষ্ট কর্তমপয়ক্ষর সয়ঙ্গ 

হমইল মারফি হর্াগায়র্ায়গর মােয়ম MOU নবােয়নর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; এবং  

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে পররদশ মনকায়ল প্রদত্ত রনয়দ মশনা অনুর্ােী বুরনোরদ প্ররশক্ষণ, আইন ও প্রশাসন হকাস ম, 

উচ্চির প্রশাসন ও উন্নেন হকাস ম (এরসএরি), রসরনের োফ হকাস ম (এসএসরস), পরলরস েযারনং অযান্ড ম্যায়নজয়মন্ট (রপরপএমরস) 

হকায়স ম একই রবষয়ের পুনরাবৃরত্ত হরাধ, রবষেরভরত্তক সমন্বে সাধন, প্ররশক্ষণ মরিউলসমূহ্য়ক অরধকির ‘Practice Oriented’, 

যুয়গাপয়র্াগীকরণ ও আন্তজমারিক মায়ন উন্নীিকরয়ণর কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে;   

 প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠায়ন অনুদান প্রদান : প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠায়ন সরকারর অনুদান প্রদানসংিান্ত নীরিমালা-২০১৯ অনুর্ােী জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালে কর্তমক সরকারর ও হবসরকারর প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠানয়ক অনুদান প্রদান করা হ্ে; ২০২০-২১ অথ মবেয়র হমাট ০১ (এক) হকাটি 

টাকার প্ররশক্ষণ মঞ্জুরর প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত: রবগি ২০১১-১২ অথ মবেয়র প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠায়ন প্রদত্ত অনুদান বাবদ ৪,৫০,০০০ (িার লক্ষ পঞ্চাশ হ্াজার) 

টাকার অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত করা হ্য়েয়ে; 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয জািীে পর্ মায়ে ০৪টি হসরমনার আয়োজন করা হ্য়েয়ে; 

 Annual Performance Appraisal Report (APAR) সংিান্ত রূপয়রখা প্রণেন ও মাননীে প্রধানমন্ত্রীর অনুয়মাদন গ্রহ্ণ করা 

হ্য়েয়ে; 

 জনপ্রশাসন পদক প্রদান : প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম মর সকল হক্ষয়ত্র গরিশীলিা বৃরির অব্যাহ্ি প্রয়িষ্টার অংশ রহ্সায়ব সরকারর কম মিারীয়দর 

ভায়লা কায়জর স্বীকৃরি ও প্রয়ণাদনা প্রদায়নর লয়ক্ষয বিমমান সরকার জনপ্রশাসন পদক নীরিমালা, ২০১৫ প্রণেন কয়র। ২০১৬ 

সায়লর ২৩ জুলাই প্রথমবায়রর ময়িা জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হ্ে। এর অনুবৃরত্তিয়ম ২০২১ সায়লর ২৭ জুলাই পঞ্চম বায়রর 

ময়িা জনপ্রশাসন পদক ২০২০ এবং ২০২১ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 সরঞ্জবনী প্ররশক্ষণ: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ম হ্য়ি ২০িম হগ্রয়ির ৯০ জন কম মকিমা/কম মিারীয়ক রাঙ্গামাটি পাব মিয হজলাে 

সরঞ্জবনী প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 রবভাগ ও হজলা পর্ মায়ের বাস্তবারেি ও িলমান উদ্ভাবন ধারণা রনয়ে গি ৩০.৬.২০২১ িাররখ একটি অনলাইন ইয়নায়ভশন 

হশায়করসং আয়োজন করা হ্ে। হসবা সহ্জীকরণ ও উদ্ভাবন ধারণা রবষয়ে দুটি কম মশালা ও একটি প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন করা 

হ্য়েয়ে; এবং 

 সকল প্রশাসরনক কম মকিমা, ব্যরক্তগি কম মকিমা ও অন্যান্য কম মিারীর বেয়র ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ কার্ মিম গ্রহ্ণ। 
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৪.৫ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুরবভাগ :  

 ০১ জুলাই, ২০২০ হ্য়ি ৩০ জুন, ২০২১ িাররখ পর্ মন্ত পদ সৃজন, সংরক্ষণ, স্থােীকরণ ও র্ানবাহ্ন TO&E-হি অন্তভু মক্তকরণ: 

 

পদ সৃজয়ন সম্মরি পদ সংরক্ষয়ণ সম্মরি পদ স্থােীকরয়ণ সম্মরি র্ানবাহ্ন TO&E-হি অন্তভু মক্তকরণ 

২৩,৩২৭ ৯০,৮৬৩ ৫,৫৯১ ৩২৬ 

 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে এবং অধীন দপ্তর/অরধদপ্তর/সংস্থা/কার্ মালয়ের রাজস্ব খািভুক্ত সরাসরর রনয়োগয়র্াগ্য শূন্যপদ পূরয়ণর জন্য 

২০২০-২১ অথ মবেয়র োেকৃি পদসংখ্যা: 
 

হগ্রি-৯ হগ্রি-১০ হগ্রি-১১-১৯ হগ্রি-২০ হমাট 

০২ ০২ ৬৪৬ ৯৪২ ১৫৯২ 

 

উয়েখয়র্াগ্য কম মকাি :  

 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র রাজস্বখায়ি ২৩,৩২৭টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 গণপূিম অরধদপ্তয়রর জন্য রবরভন্ন কযাটাগররর ৮৭৮টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 অভযন্তরীণ সম্পদ রবভায়গর জন্য ২৯৪টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত মন্ত্রণালয়ের জন্য ২৭২টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 কােমস বন্ড করমশনায়রট, ঢাকা (উত্তর)-এর ১৫৪টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 জনশরক্ত, কম মসংস্থান ও প্ররশক্ষণ বুযয়রা-এর অধীন ১৯টি কাররগরর প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্রর জন্য ২০৯টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 মেমনরসংহ্ রসটি কয়প মায়রশয়নর সাংগঠরনক কাঠায়মায়ি ৫১৫টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 জনস্বাস্থয প্রয়কৌশল অরধদপ্তর কর্তমক ‘পারনর গুণগি মান পরীক্ষার ব্যবস্থা শরক্তশালীকরণ’ শীষ মক প্রকয়ল্পর আওিাে ১২টি 

আঞ্চরলক ও ৪০টি হজলা পরীক্ষাগায়রর জন্য (৭২+২৪০)=৩১২টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 বঙ্গবন্ধু দাররদ্রয রবয়মািন ও পেী উন্নেন একায়িরম (বাপাি ম)-এর ৫১টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 বাংলায়দশ পেী উন্নেন হবাি ম (রবআররিরব)-এর জন্য ৫৯৬টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 হশখ হ্ারসনা পেী উন্নেন একায়িরম, জামালপুর-এর জন্য ১৪৯টি এবং পেী উন্নেন একায়িরম, রংপুর-এর জন্য ১৪৯টি পদ 

সৃজয়ন সম্মরি;  

 ৯১টি অরিররক্ত হজলা ও দােরা জজ এবং ২১টি মহ্ানগর দােরা জজ আদালয়ির জন্য (৩৬৪+৮৪)=৪৪৮টি পদ সৃজয়ন 

সম্মরি; 

 আইন ও রবিার রবভায়গ ৪০টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য ৩৯২টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত রবভায়গর অধীন রিরজটাল রনরাপত্তা এয়জরন্সর জন্য ২৩৫টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত অরধদপ্তয়রর জন্য ২০৬টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 খায মন্ত্রণালয়ের অধীন ০৩টি (মেমনরসংহ্, মধুপুর ও আশুগঞ্জ) রেল সাইয়লার জন্য ১৪১টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 কৃরষ মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃরষ রবপণন অরধদপ্তয়রর জন্য ৩৩৫টি। বাংলায়দশ ধান গয়বষণা ইনরেটিউয়টর জন্য ৩৬টি পদ 

সৃজয়ন সম্মরি; 

 বাংলায়দশ মৎস্য  উন্নেন কয়প মায়রশয়নর জন্য ১৪০টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 বাংলায়দশ হরলওয়ের জন্য ৫,৫৩৯টি নতুন পদ সৃজনসহ্ ৪৭,৭০৩ জনবলরবরশষ্ট সংয়শারধি জনবল কাঠায়মা অনুয়মাদয়ন 

সম্মরি;  

 সেক পররবহ্ণ ও মহ্াসেক রবভায়গর জন্য ৩৩২টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জন্য ৩৫৩টি পদ সৃজয়ন সম্মরি, 

 জনরনরাপত্তা রবভায়গর জন্য ৯১২টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 সুরক্ষা হসবা রবভায়গর জন্য ১,১৫৭টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 প্ররিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ৭৬১টি পদ সৃজয়ন সম্মরি;  

 ভাসান ির দ্বীয়প বাংলায়দশ হনৌবারহ্নীর ‘সমু্মখ ঘাঁটি ভাসান ির’-এর জন্য ২০৭টি পদ সৃজয়ন সম্মরি;  

 সুরক্ষা হসবা রবভায়গর টিওঅযান্ডই-য়ি বাংলায়দশ রমশনসমূয়হ্ পাসয়পাট ম ও রভসা উইংয়ের জন্য ১৮০টি পদ সৃজয়ন সম্মরি;  
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 জািীেকরণকৃি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর রশক্ষক ও কম মিারীয়দর আত্মীকরণসংিান্ত ১,৮৯২টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 হকারভি-১৯ পরররস্থরি হমাকারবলাে স্বাস্থয মন্ত্রণালয়ের টিওঅযান্ডই-য়ি ৪,৩৬৩টি পদ সৃজয়ন সম্মরি;  

 কয়রানা পরবিী হরাগীয়দর জটিলিা হমাকারবলাে জরুরর রভরত্তয়ি ১০০ জুরনের কনসালয়টন্ট এর পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 হশখ হ্ারসনা হমরিকযাল কয়লজ হ্াসপািাল, জামালপুয়র ৩২৮টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 হশখ হ্ারসনা হমরিকযাল কয়লজ হ্াসপািাল, টাঙ্গাইয়ল ৩৩২টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 হশখ সায়েরা খাতুন হমরিকযাল কয়লজ হ্াসপািাল, হগাপালগয়ঞ্জ ৩৩৯টি পদ সৃজয়ন সম্মরি;  

 হশখ হ্ারসনা হমরিকযাল কয়লজ হ্াসপািাল, হ্রবগয়ঞ্জ ১২৯টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 সরকারর ২৩টি হমরিকযাল কয়লজ, ০১টি হিন্টাল কয়লজ ও ০৮টি রবয়শষারেি প্ররিষ্ঠায়নর হমরিরসন রবভায়গর জন্য ৩৩৩টি 

পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 ০৮টি সরকারর হমরিকযাল কয়লজ হ্াসপািায়লর ররউমায়টালরজ রবভায়গ ৫৫টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 রবরভন্ন সরকারর হমরিকযাল কয়লজ এবং ন্যাশনাল ইনরেটিউট অব কযান্সার ররসাি ম ও হ্াসপািায়লর গাইনী অযান্ড অবস 

রবভায়গর জন্য ৪৪টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র রাজস্বখায়ি হমাট ৫,৫৯১টি পদ স্থােীকরয়ণ সম্মরি; 

 উপয়জলা মােরমক রশক্ষা অরফসায়রর ৪১৭টি এবং সহ্কারী উপয়জলা রশক্ষা অরফসায়রর ১৬০টি পদ স্থােীকরয়ণ সম্মরি; 

 রশক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য ১,৪৭৯টি পদ স্থােীকরয়ণ সম্মরি; 

 খায মন্ত্রণালয়ের ১৭০টি পদ স্থােীকরয়ণ সম্মরি; 

 কৃরষ মন্ত্রণালয়ের ৮৪টি পদ স্থােীকরয়ণ সম্মরি; 

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৮৩টি পদ স্থােীকরয়ণ সম্মরি; 

 উদ বৃত্ত কম মিারী শাখা কর্তমক ৯ম হথয়ক ২০িম হগ্রি পর্ মন্ত হমাট ১৫৯২টি পদ পূরয়ণর জন্য োেপত্র প্রদান;  

 মহ্াপররিালক, রবএমইটি। হিোরম্যান, রবআরটিএ। হিোরম্যান, স্থল বন্দর কর্তমপক্ষ। িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত অরধদপ্তয়রর 

মহ্াপররিালক এবং গণপূিম অরধদপ্তয়রর প্রধান স্থপরি। হটকসই ও নবােনয়র্াগ্য জ্বালারন উন্নেন কর্তমপক্ষ (হেিা)-এর 

হিোরম্যান পদ ২ে হগ্রি হ্য়ি ১ম হগ্রয়ি উন্নীিকরয়ণ সম্মরি; 

 রব.রস.এস. (সাধারণ রশক্ষা) কযািায়রর ৯৮টি পদ ৪থ ম হগ্রি হ্য়ি ৩ে হগ্রয়ি উন্নীিকরণ; 

 উদ বৃত্ত সরকারর কম মিারী আত্মীকরণ রবরধমালা, ২০২০ প্রণেন; 

 িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত অরধদপ্তয়রর অধীন বাংলায়দশ করম্পউটার কাউরন্সয়লর ‘ল্যাব অযায়টনয়িন্ট’ পয়দর পদনাম 

পররবিময়ন সম্মরি প্রদান; 

 হনৌপররবহ্ণ মন্ত্রণালয়ের অধীন িট্টগ্রাম বন্দর হ্াসপািায়ল কম মরি রসরনের োফ নাস ময়দর পদমর্ মাদা ও হবিনয়স্কল 

উন্নীিকরয়ণ সম্মরি প্রদান; এবং 

 হবসামররক রবমান পররবহ্ণ ও পর্ মটন মন্ত্রণালয়ের সাংগঠরনক কাঠায়মায়ি ১৪টি এোর করন্ডশনার অন্তভু মরক্তকরয়ণ সম্মরি 

প্রদান। 

৪.৬ ৃঙ্খললা ও িদন্ত অনুরবভাগ 

 ২০১৯-২০ অথ মবেয়র হমাট রবভাগীে মামলার সংখ্যা ৯০, িন্ময়ে রনষ্পরত্ত হ্য়েয়ে ৩৮টি ও অরনষ্পরত্তকৃি ৫২টি; 

 হমাট অরভয়র্াগ ৪১০টি র্ার সবগুয়লাই রনষ্পরত্ত করা হ্য়েয়ে; 

 ৃঙ্খললা ও দুনীরিজরনি ৪০৩৩টি প্ররিয়বদন প্রদান; 

 আিরণ রবরধমালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী ১০ জনয়ক র্ারিি রবরভন্ন রবষয়ে অনুমরি প্রদান; 

 শুিািার পুরস্কার প্রদান নীরিমালা, ২০১৭ অনুর্ােী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১-১০ হগ্রিভুক্ত একজন কম মকিমা, ১১-২০ হগ্রিভুক্ত 

একজন কম মিারী এবং দপ্তর প্রধানয়দর ময়ে হ্য়ি একজনয়ক শুিািার পুরস্কার প্রদান; 

 সরকারর কম মিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর ৩৬ জন কম মকিমায়ক সম্পরত্ত 

(জরম/েট/ফ্ল্যাট/গারে) িে/রবিে/রনম মাণ ও হ্স্তান্তয়রর অনুমরি প্রদান; 

 রব.রস.এস. প্রশাসন কযািায়রর ২৭৪ জন কম মকিমার হঘারষি সম্পদ রববরণীর িথ্য ব্যরক্তগি হফাল্ডার খুয়ল সংরক্ষণ; এবং 

 রবভাগীে মামলাে দিায়দয়শর রবরুয়ি দায়েরকৃি একটি মামলার দফাওোরর জবাব প্রদান করা হ্য়েয়ে। 
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৪.৭ আইন অনুরবভাগ : 

১.  ২০২০-২১ অথ মবেয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও অন্যান্য মন্ত্রণালে সম্পরকমি মামলার রববরণ রনম্নরূপ : 

মামলার ধরন শুধু জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালে সংরিষ্ট 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

অধীন ও সংযুক্ত 

দপ্তর/সংস্থা সংরিষ্ট 

অন্যান্য মন্ত্রণালে সংরিষ্ট হমাট 

ররট ৪৯ ৩ ২৪৯ ৩০১ 

রলভ টু আরপল  

(ররট রপটিশন হ্য়ি উদ্ভূি) 

৭ ১ ১ ৯ 

কয়ন্টপম্ট রপটিশন ৭ - ২১ ২৮ 

প্রশাসরনক িাইবুন্যাল ৭২ - - ৭২ 

প্রশাসরনক আরপল িাইবুন্যাল ২৪ - - ২৪ 

রলভ টু আরপল  

(এএটি হ্য়ি উদ্ভূি) 

১৮ - - ১৮ 

বাস্তবােন মামলা ১৫ - - ১৫ 

                                             হমাট ৪৬৭টি 

 

এসকল মামলাে সরকার পয়ক্ষর প্রয়োজনীে িথ্য-উপাত্ত র্থাসময়ে হ্াইয়কাট ম রবভায়গর রবজ্ঞ সরলরসটর-এর রনকট দারখয়লর 

ব্যবস্থা করা হ্য়েয়ে; প্রশাসরনক িাইবুন্যাল ও প্রশাসরনক আরপল িাইবুযনায়ল দায়েরকৃি মামলাসমূয়হ্র আরজমর উপর সংরিষ্ট 

শাখা/দপ্তর কর্তমক প্রতুত/িকৃি জবাব আইনজীবীর মােয়ম আদালয়ি দারখল করা হ্ে এবং এটি ও এএটি মামলা হ্য়ি সৃষ্ট 

বাস্তবােন মামলার উপর বাস্তবােন প্ররিয়বদন সংগ্রহ্ ও আদালয়ি দারখল করা হ্ে; 

২.  আদালয়ির অরধর্ািয়নর পররয়প্ররক্ষয়ি এস এফ প্রতুত/িকরয়ণর লয়ক্ষয ২১টি মামলার দফাওোরর জবাব মহ্ামান্য হ্াইয়কাট ম 

রবভায়গ হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে; 

৩.  ২০২০-২১ অথ মবেয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালেসংরিষ্ট সব ময়মাট ০৩টি মামলা চূোন্ত রনষ্পরত্ত হ্য়েয়ে; 

৪.  উপসরিব পয়দ পয়দান্নরির হক্ষয়ত্র প্রশাসন কযািায়রর হকাটা সংরক্ষণসংিান্ত আরপল রবভায়গর ২৯৪-২৯৮/২০০৩ নং রসরভল 

আরপল মামলার রায়ের রবরুয়ি দায়েরকৃি রররভউ রপটিশন ২৫/২০১২ ও ২৬/২০১২ খাররজ; 

৫.  জনাব মরশোর রহ্মান (৪৮৫৪), সায়বক অরিররক্ত সরিব (য়িোরম্যান রবআরটিএ), কর্তমক এসএসরস সনয়দ বেস করময়ে 

অবসয়রর হমোদ বৃরির দাবীয়ি দায়ের করা ররট রপটিশন নং ১৩৬০৪/১৮ এর স্থরগি আয়দশ Vacate এবং চূোন্ত শুনারন 

অয়ন্ত রুল খাররজ; 

৬.  জনাব োয়লহ্ আহ্য়মদ (৪৮৮৭), প্রাক্তন রসরনের সহ্কারী সরিব, (উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার, জুরােরে, রাঙামাটি) কর্তমক 

দায়েরকৃি ২৬৮৮/২০০৫ নং ররট রপটিশয়নর রাে বাস্তবােয়নর জন্য দায়েরকৃি ৪৫১/১৯ কয়ন্টম্পট রপটিশয়ন ব্যরক্তগি 

হ্ারজরার আয়দশ হ্য়ল ২৬৮৮/২০০৫ নং ররট রপটিশন রায়ের রবরুয়ি সরকার পয়ক্ষ রসরভল রপটিশন ফর রলভ টু আরপল নং 

৩৫১৫/১৯ দায়ের করা হ্ে এবং চূোন্ত শুনারন অয়ন্ত হ্াইয়কাট ম রিরভশয়নর রাে বারিল হ্ে; এবং 

৭.  ৩৬িম রব.রস.স.এ রবরপএসরস রবরভন্ন কযািায়র রনয়োয়গর জন্য সুপাররশ প্রাপ্ত জনাব জাহ্াঙ্গীর আলম ও অন্যান্য ২৭ জন 

কর্তমক দায়েরকৃি ১২৫৮/২০১৯ নং ররট রপটিশয়নর অন্তব মিীকালীন আয়দয়শ হগায়েন্দা প্ররিয়বদন িলব করা হ্ে এবং 

প্ররিয়বদন দারখল না করাে ব্যরক্তগিভায়ব হ্ারজর হ্য়ে ব্যাখ্যা িলব করা হ্ে; উরেরখি আয়দয়শর রবরুয়ি িাৎক্ষরণকভায়ব 

আরপল রবভায়গর হিম্বার জজ আদালয়ি ৯৬৯/২০১৯ নং Civil Miscellaneous Petition দায়ের করা হ্ে এবং হ্াইয়কাট ম 

রিরভশয়নর আয়দশ স্থরগি করা হ্ে। 

৪.৮ রবরধ অনুরবভাগ 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর নতুন আইন, রবরধ ও নীরি প্রণেন : 

 সরকারর িাকরর আইন, ২০১৮ সংয়শাধন (মরন্ত্রপররষদ সভাে উপস্থাপয়নর জন্য হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে); 
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 ১৭ হসয়েম্বর, ২০২০ রিষ্টায়ে সরকারর িাকররয়ি (রব.রস.এস. ব্যিীি) প্রয়বশকায়ল রনয়োয়গর রবজ্ঞরপ্তয়ি ২৫-০৩-২০২০ 

িাররয়খ িাকরর প্রাথীয়দর সয়ব মাচ্চ বেসসীমা রনধ মারণ কয়র রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০১৭.২০-১২২ সংখ্যক 

স্মারয়ক জারর করা হ্ে; 

 হবিন হগ্রি ১৩-২০ পর্ মন্ত পয়দ সরকারর কম মিারী রনয়োয়গর কর্তমপক্ষ ও পিরি রনধ মারণ; 

 সরকারর কম মিারী রলয়েন রবরধমালা, ২০২১ প্রণেন; 

 ১৮ জানুোরর ২০২০ রিষ্টায়ে বাংলায়দশ জুরিরশোল সারভ মস (সারভ মস গঠন, সারভ মস পয়দ রনয়োগ এবং সামরেক বরখাস্তকরণ, 

বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) রবরধমালা, ২০০৭ অরধকির সংয়শাধন কয়র এস. আর. ও ১১-আইন/২০২০ প্রজ্ঞাপন জারর করা 

হ্ে; 

 ২৩ মাি ম ২০২০ রিষ্টায়ে পররবার পররকল্পনা কম মকিমার ২৫০টি নন-কযািার পদয়ক কযািারভুরক্তর রনরমত্ত বাংলায়দশ রসরভল 

সারভ মল (পররবার পররকল্পনা) গঠন ও কযািার আয়দশ, ২০২০ অরধকির সংয়শাধন কয়র এস. আর. ও ৮১-আইন/২০২০ 

প্রজ্ঞাপন জারর করা হ্ে; 

 ০৯ হসয়েম্বর ২০২০ রিষ্টায়ে পররবার পররকল্পনা কম মকিমার ২৫০টি নন-কযািার পদয়ক কযািারভুরক্তর Bangladesh Civil 

Service Recruitment Rules, 1981 অরধকির সংয়শাধন কয়র এস. আর. ও ২৪৯-আইন/২০২০ প্রজ্ঞাপন জারর করা হ্ে; 

 ১৮ নয়ভম্বর ২০২০ রিষ্টায়ে রব.রস.এস. (স্বাস্থয) কযািায়রর সহ্কারী সাজময়নর ২০০০টি পয়দ রনয়োয়গর রনরমত্ত বাংলায়দশ 

রসরভল সারভ মস (বেস, হর্াগ্যিা ও সরাসরর রনয়োয়গর জন্য পরীক্ষা) রবরধমালা, ২০১৪ অরধকির সংয়শাধন কয়র এস. আর. 

ও ৩০৯-আইন/২০২০ প্রজ্ঞাপন জারর করা হ্ে;  

 ০২ মাি ম ২০২১ রিষ্টায়ে পররবার পররকল্পনা অরধদপ্তয়রর ১১২০টি পয়দ রবরভন্ন সময়ে রনয়োগপ্রাপ্ত ও বিমমায়ন কম মরি 

রিরকৎসক কম মকিমায়দর বাংলায়দশ রসরভল সারভ মল (পররবার পররকল্পনা) গঠন ও কযািার আয়দশ, ২০২০ অরধকির সংয়শাধন 

কয়র এস. আর. ও ৫৪-আইন/২০২১ প্রজ্ঞাপন জারর করা হ্ে; 

 ২০ জুন ২০২১ রিষ্টায়ে জুরনের কনসালয়টন্ট (অযায়নসয়থরসওলরজ) এর ৪০৯টি পদ এককালীন পূরয়ণর রনরমত্ত The 

Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 অরধকির সংয়শাধন কয়র এস. আর. ও ১৯৯-আইন/২০২১ 

প্রজ্ঞাপন জারর করা হ্ে; 

 ৯৬টি রনয়োগ রবরধমালা/প্ররবধানমালা প্রণেন/সংয়শাধন করা হ্য়েয়ে; এবং 

 ২৪১টি আইন/রবরধগি মিামি প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

৪.৯ সংস্কার ও গয়বষণা অনুরবভাগ : 

বাংলা ভাষা বাস্তবােন হকাষ (বাবায়কা) :  

 ২০২০-২১ অথ মবেয়র ৫৮টি আইন/রবরধ/প্ররবধানমালা প্ররমিীকরণ করা হ্য়েয়ে; এবং 

 বিমমায়ন বাবায়কা শাখার প্রাে শিভাগ কার্ মিম ই-নরথর মােয়ম রনষ্পন্ন হ্য়চ্ছ; 

পররসংখ্যান ও গয়বষণা হকাষ : 

 Statistics of Civil Officers and Staffs, 2020 প্রকারশি হ্য়েয়ে; এবং 

 জনবয়লর িথ্য সংগ্রহ্/সংকলন/প্রকায়শর জন্য Census শীষ মক সফটওেযারটি হিয়ভলপয়ময়ন্টর চূোন্ত পর্ মায়ে রয়েয়ে। 

৫.০ 2020-21 অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা 

৫.১ প্রশাসন অনুরবভাগ 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে পররদশ মনকায়ল রনয়দ মশনাসমূয়হ্র বাস্তবােন; 

 রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভায়গর জনবল রনয়োগ করমটি ও অন্যান্য করমটিয়ি প্ররিরনরধ হপ্ররণ; 

 রিরজটাল বাংলায়দশ রবরন মমায়নর লয়ক্ষয ই-নরথ কার্ মিম শিভাগ বাস্তবােন; 

 ঊর্ধ্মিন কর্তমপক্ষ কর্তমক আয়রারপি কার্ মিম; 

 দাপ্তররক প্রয়োজয়ন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বায়জট হ্য়ি রবরভন্ন দ্রব্যারদ রপরপআর-২০০৮ অনুর্ােী িে; 

 ২০২১-২২ অথ মবেয়র ই-য়টন্ডার পিরিয়ি হটন্ডার রনষ্পরত্ত; 

 ই-হোর ব্যবস্থাপনা কার্ মিম িলমান রাখা : Web Based e-Store Management Software-এর মােয়ম কার্ মিম অব্যাহ্ি 

রাখা;  
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 আসবাবপত্রসহ্ লরজরেক উপকরণ সরবরাহ্ : সকল দপ্তয়ররর িারহ্দার পররয়প্ররক্ষয়ি বাস্তব অবস্থা পররদশ মনপূব মক আসবাবপত্র 

ও লরজরেক উপকরণ সরবরাহ্; 

 পূিম কাজ : পুয়রায়না ব্যবহ্ার অয়র্াগ্য অরফস কয়ক্ষর প্রয়োজনীে হমরামি এবং সংস্কার। এরস, ববদুযরিক লাইট, ফযান 

ইিযারদর হমরামি/সংস্কার কাজ গণপূিম (রসরভল/ই/এম) রবভায়গর সয়ঙ্গ হর্াগার্ায়গর মােয়ম সম্পাদন; 

 হসৌন্দর্ মােন : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রবরভন্ন দপ্তয়রর বারান্দাে হসৌন্দর্ মবধ ময়নর কার্ মারদ অব্যাহ্ি রাখা;  

 কয়রানাভাইরাস পরররস্থরিয়ি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কম মকিমা/কম মিারীয়দর জন্য হ্যান্ড স্য ারনটাইজার, মাস্ক ও অন্যান্য 

স্বাস্থয সামগ্রী রবিরণ অব্যাহ্ি রাখা; 

 প্রশাসন কযািায়রর কম মকিমায়দর অরিট আপরত্তসমূয়হ্র একটি হিটায়বজ সফটওেযার বিরর; 

 NTR সংিান্ত নতুন েকটির মােয়ম Non tax revenue আদাে ও  া যথা সমকে ট্রেজার্রক  জমা করার ট্রক্ষকে Field 

test মাঠপ্রশাসকন সফল হ্ওোে এ অরভজ্ঞিার আয়লায়ক NTR Reporting Format টিয়ক অথ ম রবভায়গর মােয়ম 

সারায়দয়শর সকল দপ্তর/সংস্থা/মন্ত্রণালে/রবভায়গ প্রিলয়নর উয়যাগ গ্রহ্ণ; 

 বায়জট বাস্তবােন পররকল্পনা (BIP)-হক কার্ মকরভায়ব বাস্তবােন; 

 সরকায়রর উয়দয়শ্য এ লক্ষয বাস্তবােয়ন কার্ মকরভায়ব বায়জট সংগ্রহ্ ও মঞ্জুররর উয়যাগ গ্রহ্ণ; 

 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধদপ্তরাধীন ৩টি হপ্রয়সর জন্য আধুরনক ভবন রনম মাণ; 

 পুরািন ও অব্যবহৃি র্ন্ত্রাংশ অয়কয়জা হঘাষণা; 

 একটি রিরনক স্থাপন ও অযামু্বয়লন্স সংয়র্াজন;   

 অরিররক্ত দারেত্বভািা প্রদায়ন অপিে হরাধকয়ল্প ৩টি হপ্রয়সর অভযন্তয়র রিরজটাল হ্ারজরা হমরশন স্থাপন;  

 লাইয়েররর সফটওেযার সফটওেযার আপয়িট কয়র বই ইসুয, এরি এবং এর সয়ঙ্গ সম্পরকমি সকল কাজ দ্রুি সম্পাদন;  

  লাইয়েররর দুষ্প্রাপ্য ও দুল মভ কায়লকশন রপরিএফ ফয়ম ময়ট সংরক্ষণ;  

  সকল মন্ত্রণালয়ের কম মকিমায়দর এই হকন্দ্রীে লাইয়েররর কায়লকশন ও হসবা সম্পময়ক অবরহ্িকরণ; 

  সফটওেযার আপয়িট কয়র অনলাইয়ন দ্রুি হসবা প্রদান; এবং 

  বাংলায়দশ সরিবালে হকন্দ্রীে গ্রনাগাগায়রর সূষ্ঠু রক্ষণায়বক্ষণ এবং এটিয়ক আরও এরগয়ে হনওোর জন্য নতুন কম মসূরি গ্রহ্ণ। 

৫.২ রনয়োগ, পয়দান্নরি ও হপ্রষণ অনুরবভাগ 

 রসটিয়জন িাট মার অনুর্ােী হসবা গ্রহ্ীিাগয়ণর রনধ মাররি সময়ে হসবা রনরিি করা; 

 ঊর্ধ্মিন কর্তমপয়ক্ষর রসিান্ত অনুর্ােী রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভায়গ রসরনের সরিব, সরিব, হগ্রি ১ ও অরিররক্ত সরিব পয়দ পদােন;  

 ঊর্ধ্মিন কর্তমপয়ক্ষর রসিান্ত অনুর্ােী উপসরিব, যুগ্মসরিব, অরিররক্ত সরিব, হগ্রি ১ ও সরিব পয়দ পয়দারন্নি প্রদান;  

 রসটিয়জন িাট মার অনুর্ােী হসবা গ্রহ্ীিাগণয়ক রনধ মাররি সময়ে হসবা রনরিিকরণ; 

 পদমর্ মাদা অনুর্ােী উপসরিব ও যুগ্মসরিব পর্ মায়ে কম মকিমাগণয়ক উপযুক্ত পয়দ পদােন;  

 রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভায়গর িারহ্দা অনুসায়র জািীে হবিন হস্কল, ২০১৫ অনুর্ােী ৩ে হগ্রি হ্য়ি িদূর্ধ্ম পয়দ পয়দান্নরির মােয়ম 

রনয়োগ প্রদায়নর প্রস্তাব সুরপররের রসয়লকশন হবায়ি মর সভাে উপস্থাপন; 

 রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভায়গর িারহ্দা অনুর্ােী সহ্কারী সরিব/রসরনের সহ্কারী সরিব/উপসরিব/যুগ্মসরিব/অরিররক্ত 

সরিব/সরিব/রসরনের সরিব সমপর্ মায়ের পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও স্থােীকরণ;  

 সহ্কারী করমশনার/সহ্কারী সরিব ও িদূর্ধ্ম কম মকিমায়দর িথ্য সংগ্রহ্ ও সংরক্ষণ; 

 রনয়োগ/বদরল/পয়দান্নরির জন্য িথ্য/য়রকি মপত্র সংগ্রহ্ ও সংরক্ষণ; 

 আন্তঃঅনুরবভাগ ও অভযন্তরীণ অনুরবভাগ সমন্বে; 

 রনয়োগ/পদােন সম্পরকমি গয়বষণা; 

 ঊর্ধ্মিন কর্তমপক্ষ কর্তমক প্রদত্ত অন্যান্য কার্ মাবরল; 

 রসটিয়জন িাট মার অনুর্ােী হসবা গ্রহ্ীিাগণয়ক রনধ মাররি সময়ে হসবা রনরিিকরণ; 

 পদমর্ মাদা অনুর্ােী কম মকিমাগণয়ক উপযুক্ত পয়দ হপ্রষয়ণ পদােন;  
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 ৩৭িম ব্যায়ির কম মকিমাগণয়ক িাকররয়ি স্থােীকরণ এবং সহ্কারী করমশনার (ভূরম) পয়দ পদােয়নর রনরমত্ত ভূরম মন্ত্রণালয়ে 

ন্যস্তকরণ; 

 উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার পয়দ রনয়োয়গর লয়ক্ষয রফটরলে প্রণেন;  

 রসটিয়জন িাট মার অনুর্ােী হসবা গ্রহ্ীিাগয়ণর রনধ মাররি সময়ে হসবা রনরিি করা; 

 ঊর্ধ্মিন কর্তমপয়ক্ষর রসিান্ত অনুর্ােী সহ্কারী সরিব ও রসরনের সহ্কারী সরিব পর্ মায়ে কম মকিমাগণয়ক উপযুক্ত পয়দ পদােন;    

 ৪০িম রব.রস.এস. এর মােয়ম রবরভন্ন কযািায়র ১৯০৩ (এক হ্াজার নেশি রিন) জন প্রাথীয়ক রনয়োগ প্রদান;  

 COVID-19-এ আিান্ত হরাগীয়দর রিরকৎসায়সবা প্রদায়নর রনরমত্ত জরুরর রভরত্তয়ি ৪২িম রব.রস.এস. (রবয়শষ) পরীক্ষার 

মােয়ম ২০০০ (দুই হ্াজার) জন সহ্কারী সাজমন রনয়োগ; 

 বাংলায়দশ সরকারী কম ম করমশন হ্য়ি পরবিী রনেরমি রব.রস.এস. (র্া ৪৪িম) রব.রস.এস. নায়ম অবরহ্ি হ্য়ি পায়র) 

পরীক্ষার জন্য অরধর্ািন প্রারপ্তর পর কম ম করমশয়ন জনবয়লর িারহ্দা হপ্ররণ; এবং 

 ঊর্ধ্মিন কর্তমপয়ক্ষর রনয়দ মশ অনুর্ােী অন্যান্য কার্ মিম গ্রহ্ণ। 

৫.৩ কযাররোর েযারনং অযান্ড হিরনং অনুরবভাগ  

প্ররশক্ষণ কার্ মিম : 

 ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র ২৫০ জন কম মকিমায়ক বুরনোরদ প্ররশক্ষণ, ৮০ জন কম মকিমায়ক উচ্চির প্রশাসন ও উন্নেন হকাস ম 

(এরসএরি), ৮০ জন কম মকিমায়ক রসরনের োফ হকাস ম (এসএসরস), ১৭ জন কম মকিমায়ক ন্যাশনাল রিয়ফন্স হকাস ম, ০৪ জন 

কম মকিমায়ক কযপয়োন হকায়স ম প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়ব; 

 বাংলায়দশ রসরভল সারভ ময়সর সদস্য য়দর সয়ব মাত্তম মায়নর প্ররশক্ষণ প্রদায়নর মােয়ম দক্ষ জনপ্রশাসন গয়ে হিালার লয়ক্ষয 

অবকাঠায়মাগি উন্নেন রনরিিকয়ল্প রব.রপ.এ.টি.রস-য়ি অিযাধুরনক ২০ িলা রবরশষ্ট ‘বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজব একায়িরমক ও 

প্রশাসরনক ভবন’-এর রনম মাণ প্ররিো শুরু হ্য়ব; 

 হদয়শর উন্নেয়নর লক্ষযমাত্রা অজময়নর সামরগ্রক প্ররিোর সয়ঙ্গ সম্পৃক্ত বাংলায়দশ রসরভল সারভ ময়সর সদস্য য়দর সয়ব মাত্তম মায়নর 

প্ররশক্ষণ প্রদায়নর মােয়ম দক্ষ জনপ্রশাসন গয়ে হিালার রবষয়ে সরকার রবয়শষ গুরুত্ব প্রদান কয়রয়ে। রব.রপ.এ.টি.রস-এর 

িলমান প্ররশক্ষণ সক্ষমিা ও অবকাঠায়মাগি উন্নেন কার্ মিম ত্বরারন্বিকরয়ণর মােয়ম ২০২১-২২ অথ মবেয়র পরবিী ৭৩িম 

বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম (এফটিরস) হকবল রবরপএটিয়ি আয়োজয়নর উয়যাগ গৃহ্ীি হ্য়ব; 

 অভযন্তরীণ প্ররশক্ষণ-১ শাখার অন্যিম প্রধান কাজ হ্য়চ্ছ প্ররশক্ষণ আয়োজন এবং প্ররশক্ষণসংিান্ত িথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ্, সংরক্ষণ 

ও সরবরাহ্। প্ররশক্ষণসংিান্ত িথ্য-উপাত্ত সংরক্ষয়ণর জন্য হকান সুরনরদ মষ্ট সফটওেযার/য়িটায়বজ হনই, রবধাে এসংিান্ত 

সফট্ওেযার বিররর মােয়ম হিটায়বজ প্রণেন করা হ্য়ব; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রসরপটি অনুরবভায়গর প্রিযক্ষ িত্ত্বাবধায়ন রব.রপ.এ.টি.রস-য়ি জনপ্রশাসন, প্ররশক্ষণ ও উন্নেন সম্পরকমি 

আন্তজমারিক কনফায়রন্স/য়সরমনার/ওোকমশপ/রসয়ম্পারজোম আয়োজন করা হ্য়ব; 

 বাংলায়দশ হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (য়রটর, পররিালনা পষ ময়দর সদস্য  ও পররিালক) রনয়োগ রবরধমালা; (খ) 

রব.রপ.এ.টি.রস-এর কম মিারী িাকরর প্ররবধানমালা এবং (গ) সাংগঠরনক কাঠায়মা সংয়শাধন/পররবিময়নর মােয়ম 

হ্ালনাগাদকরণ করা হ্য়ব; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রসরপটি অনুরবভায়গর প্রিযক্ষ িত্ত্বাবধায়ন রব.রপ.এ.টি.রস-য়ি সরকায়রর রসরনের সরিব/সরিব ও হগ্রি-

১ কম মকিমাগয়ণর জন্য 4th Policy Dialogue আয়োজন করা হ্য়ব;    

 রমরলটারর ওররয়েয়ন্টশন প্ররশক্ষণ হকাস ম (রবএমএ), আইন ও প্রশাসন, সায়ভ ম অযান্ড হসয়টলয়মন্ট হকাস ম এবং রব.রস.এস. প্রশাসন 

একায়িরমর প্ররশক্ষণ বষ মপুরঞ্জ অনুর্ােী রবরভন্ন প্ররশক্ষয়ণ প্ররশক্ষণাথী ময়নানেন প্রদান করা হ্য়ব;  

 প্ররশক্ষণ ম্যায়নজম্যন্ট সফটওেযার প্রতুত/ি করা হ্য়ব; 

 ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ম হগ্রি হ্য়ি িদরনম্ন প্রয়িযক কম মিারীয়ক ৬০ (ষাট) ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রদান 

করা হ্য়ব; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও বাংলায়দশ ইনরেটিউট অব গভন্যমান্স অযান্ড ম্যায়নজয়মন্ট (রবআইরজএম)-এর ময়ে সময় ািা স্মারক 

(MoU) স্বাক্ষয়রর অনুষ্ঠান সম্পন্নকরণ;  

 হকারভি-১৯-এর প্রাদুভ মাব রবয়বিনাে এবং রবয়শষারেি সংরক্ষপ্ত প্ররশক্ষণ হকায়স মর অধীন অয়েরলো, িীন, হ্ংকং ও হকাররোে 

প্রয়বয়শর অনুমরি ও পরবিীকায়ল কয়ঠার প্রারিষ্ঠারনক হকাোরারন্টইয়নর বােবাধকিা থাকাে উক্ত হদশসমূয়হ্র পররবয়িম 
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হনদারল্যান্ড এর আইএসএস, ইংল্যায়ন্ডর রবরভন্ন রবশ্বরবযালে ও মে এরশোর রবশ্বরবযালয়ের সয়ঙ্গ হর্াগায়র্াগ সম্পন্ন করা 

হ্য়ব; 

 হকারভি-১৯-এর প্রাদুভ মাব রবয়বিনাে এবং উন্নি হদশসমূহ্ হর্মন অয়ষ্ট্ররলো, আয়মররকাে প্রয়বয়শর অনুমরি ও পরবিীকায়ল 

কয়ঠার প্রারিষ্ঠারনক হকাোরারন্টইয়নর বােবাধকিা থাকাে উক্ত হদশসমূয়হ্র পররবয়িম থাইল্যান্ড-এর AIT, রভয়েিনাম-এর 

NAPA হি ফয়রন এিপসার রভরজট আয়োজন করার জন্য হর্াগায়র্াগ সম্পন্ন করা হ্য়ব;  

 রব.রস.এস. (প্রশাসন) ও রব.রস.এস. (ইকনরমক) কযািার একীভূি হ্ওোর হপ্রক্ষাপয়ট পররকল্পনা রবভায়গর প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান 

(NAPD and NADA) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে এর রনকট হ্স্তান্তর কার্ মিম বাস্তবােন করা হ্য়ব এবং কম মকিমায়দর ৪ মাস 

হমোরদ উন্নেন প্রশাসন রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়ব; রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর কম মকিমায়দর পররকল্পনা ও উন্নেন 

রবষয়ে দক্ষিা বৃরির লয়ক্ষয সহ্কারী সরিব, রসরনের সহ্কারী সরিব, উপসরিব পর্ মায়ের উয়েখয়র্াগ্য সংখ্যক কম মকিমায়ক 

পররকল্পনা ও উন্নেন রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়ব; 

 ২০২১-২২ অথ মবেয়র সরকারর, আধা-সরকারর, স্বােত্তশারসি বা রনবর্ধ ি হবসরকারর প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠায়নর অনুকূয়ল ০২ (দুই) 

হকাটি টাকা অনুদান বরাে প্রদায়নর লয়ক্ষয সামরগ্রক কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়ব; 

 জনপ্রশাসন প্ররশক্ষণ নীরিমালা (Public Administration Training Policy) সংয়শাধন ও হ্ালনাগাদকরণ; 

 জািীে প্ররশক্ষণ কাউরন্সল-সংিান্ত রনব মাহ্ী করমটি (ইরসএনটিরস) এবং জািীে প্ররশক্ষণ কাউরন্সল (এনটিরস)-এর সভা 

আয়োজন; 

 রব.রস.এস. এ হর্াগদানকৃি কম মকিমায়দর আথ মসামারজক অবস্থার রবষয়ে গয়বষণা কার্ মিম সম্পাদন করা হ্য়ব; 

 Annual Performance Appraisal Report (APAR)-অনুশাসনমালা প্রণেনসংিান্ত কার্ মিম;  

 Annual Performance Appraisal Report (APAR)-অনলাইন রসয়েম বিররসংিান্ত কার্ মিম; 

 জনপ্রশাসন পদক, ২০২২ প্রদান; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ম হ্য়ি ২০িম হগ্রয়ির কম মকিমা/কম মিারীয়ক সরঞ্জবনী প্ররশক্ষণ প্রদায়নর লয়ক্ষয কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

 সকল কযািার-এর জন্য কম মজীবন পররকল্পনা প্রণেন; 

 ইয়নায়ভশন রবষয়ে রনয়ম্নাক্ত কার্ মিম সম্পন্ন করা হ্য়ব : 

 ন্যযনিম একটি হসবা সহ্জীকরণ করা;  

 ন্যযনিম একটি হসবা রিরজটাইজ করা; 

 হসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি (রসটিয়জন িাট মার) হসবা গ্ররহ্িায়দর ব্যবহ্ার উপয়র্াগী করা; 

 ইয়নায়ভশন হশায়করসং আয়োজন করা; 

 মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি আকষ মনীে উদ্ভাবনী ধারণার প্রকাশনা; 

 ইয়নায়ভশন কম মশালা আয়োজন; এবং 

 বাস্তবারেি উদ্ভাবনী ধারণার scale up করা। 

৫.৪ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুরবভাগ 

 রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভাগ হ্য়ি প্রাপ্ত এ অনুরবভাগ সংরিষ্ট প্রস্তাবসমূহ্ প্রিরলি রবরধ-রবধায়নর আয়লায়ক দ্রুি রনষ্পরত্ত করা; 
 হসবা সহ্জীকরয়ণর লয়ক্ষয এবং শুিািার হকৌশল কম মপররকল্পনার অংশ রহ্সায়ব ২০২১-২২ অথ মবেয়র হসবা গ্রহ্ীিায়দর রনয়ে 
০৪টি অবরহ্িকরণ সভা অনুরষ্ঠি হ্য়ব; এবং 

 শিভাগ নরথ ই-নরথর মােয়ম রনষ্পরত্তর হিষ্টা করা হ্য়ব। 

৫.৫ ৃঙ্খললা ও িদন্ত অনুরবভাগ 

 এ অনুরবভায়গ প্রাপ্ত পত্রসমূহ্ শিভাগ ই-নরথয়ি রনষ্পরত্তকরণ; 

 প্রাপ্ত অরভয়র্াগসমূহ্ দ্রুিিার সয়ঙ্গ রনষ্পন্নকরণসহ্ Grieavance Readers System (GRS) অনুর্ােী বাস্তবােন; 

 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর সহ্কারী সরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম, অন্যান্য কযািার হ্য়ি আগি উপসরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম এবং নন-

কযািার সহ্কারী সরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম পর্ মায়ের কম মকিমাগয়ণর রবরুয়ি প্রাপ্ত আিরণ ও ৃঙ্খললাজরনি অরভয়র্াগসমূহ্ দ্রুি উপস্থাপনসহ্ 
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অরভয়র্াগসমূয়হ্র রনষ্পরত্ত ত্বরারন্বি করার প্রয়োজনীে কার্ মিম গ্রহ্ণ করা এবং প্রয়র্াজয হক্ষয়ত্র এসংিান্ত অরভয়র্ায়গর রবষয়ে 

কৃি কার্ মিম সম্পয়কম অরভয়র্াগকারীয়ক অবরহ্ি করা; 

 রবভাগীে মামলাসমূহ্ দ্রুিিার সয়ঙ্গ রনষ্পরত্তকরণ; 

 সংরিষ্ট কম মকিমায়দর ৃঙ্খললাজরনি িথ্য সংরক্ষণ ও হ্ালনাগাদকরণ; 

 কম মকিমায়দর ৃঙ্খললাজরনি োেপত্র প্রদান (িাকরর স্থােীকরণ, রসয়লকশন হগ্রি, টাইময়স্কল ,পয়দান্নরি, রবয়দশ প্ররশক্ষণ, অবসর 

প্রতুত/ি ছুটি, হপনশন, গারে হসবা নগদােন নীরিমালাে গারে িে ইিযারদ হক্ষয়ত্র); 

 এ মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন সকল কম মকিমা/কম মিারীর দুনীরিসংিান্ত িথ্যাবরল হিটায়বয়জ সংরক্ষণ ও রনেরমি হ্ালনাগাদকরণ; 

 উপযু মক্ত কম মকিমা/কম মিারীগয়ণর পয়দান্নরি/আরথ মক সুরবধারদ রবষয়ে দুনীরিজরনি োেপত্র প্রদান; 

 অন্যান্য মন্ত্রণালে/রবভাগ-এর রনেন্ত্রণাধীন সরকারর কম মকিমা/কম মিারীর দুনীরিসংিান্ত িথ্য সংরক্ষণ সংরিষ্ট মন্ত্রণালে/রবভায়গ 

হপ্ররণ; 

 সরকারর কম মিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯-এর আয়লায়ক কম মকিমা/কম মিারীগণ কর্তমক রলরখি/অনুরদি বই প্রকায়শর অনুমরি 

প্রদায়নর আয়বদনসমূহ্ দ্রুিিার সয়ঙ্গ রনষ্পরত্তকরণ; 

 সরকারর কম মিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯-এর আয়লায়ক কম মকিমাগয়ণর রবরভন্ন রবষয়ে হর্মন-ব্যরক্তগি ব্যাবসা, খিকালীন 

িাকরর, হকান সংগঠয়নর সদস্য  হ্ওো, পররিালনা পষ ময়দর সদস্য  পদ লাভ, হপপায়র কলাম রলখা, হবিার ও হটরলরভশয়ন অংশগ্রহ্ণ 

এবং কম মকিমাগয়ণর পররবায়রর সদস্য য়দর ব্যাবসা করার অনুমরি ইিযারদ প্রদান; 

 সরকারর কম মিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািার এবং অন্যান্য কযািার হ্য়ি আগি উপসরিব 

ও িদূর্ধ্ম কম মকিমায়দর সম্পদ অজময়নর অনুয়মারির রবষয়ে (িে/রবিে/রনম মাণ/হ্স্তান্তর) প্রাপ্ত আয়বদন দ্রুি রনষ্পরত্ত; 

 প্রশাসন কযািায়রর কম মকিমায়দর প্রাপ্ত সম্পয়দর রহ্সাব রববরণী ব্যরক্তগি হফাল্ডায়র সংরক্ষণ;  

 িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক প্রাপ্ত আয়বদন দ্রুি রনষ্পরত্ত করা; 

 শাখা হ্য়ি জাররকৃি শারস্তর আয়দয়শর রবরুয়ি দায়েরকৃি এ.টি.মামলা/এ.টি.এ.মামলা/ররট/রলভ টু আরপলসহ্ মামলাসমূয়হ্র 

দফাওোরর জবাব র্থার্থভায়ব প্রতুত/িকরণ ও হপ্ররণ; 

 জািীে শুিািার হকৌশল বাস্তবােয়নর রনরমত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কম মপররকল্পনা প্রণেন, বনরিকিা করমটি গঠন, প্ররি ৩ মাস 

অন্তর বনরিকিা করমটির সভা আহ্বান ও বাস্তবােনয়র্াগ্য কম মপররকল্পনা বাস্তবােন মরনটররং; 

 সরিবালে রনয়দ মশমালা, ২০১৪ অনুর্ােী র্থার্থভায়ব নরথর হেরণরবন্যাসকরণ, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ; এবং 

 সুষ্ঠু ও সুৃঙ্খললভায়ব নরথ, পত্র ইিযারদর ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও সুিারুভায়ব অরফস পররিালনা। 

৫.৬ আইন অনুরবভাগ 

 আইন অনুরবভায়গর জনবল বৃরি;  

 দফাওোরর জবাব প্রতুত/ি ও দারখয়লর সমে র্থাসম্ভব করময়ে আনা; এবং 

 হবসরকারর আইনজীবী প্যায়নল প্রতুত/ি। 

৫.৭ রবরধ অনুরবভাগ 

 সরকারর িাকররয়ি রনয়োগ নীরি এবং পিরি রনধ মারণ; 

 রবয়শষ ব্যরক্ত/এলাকার জন্য সরকারর িাকররয়ি আসন (য়কাটা) রনধ মারণ ও সংরক্ষণসংিান্ত রবষে; 

 প্রকৃি মুরক্তয়র্ািা/শরহ্দ মুরক্তয়র্ািায়দর পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যায়দর শনাক্তকরণ পিরি রনধ মারণ; 

 রবরভন্ন পয়দ রনয়োয়গর বেসসীমা রনধ মারণ ও এিৎসংিান্ত রবষয়ে ময়িাাময়িা প্রদান; 

 রনয়োগ/পয়দান্নরিসংিান্ত রবষয়ে রবভাগীে রনব মািন করমটি গঠন ও এৎসংিান্ত রবষয়ে ময়িাাময়িা প্রদান; 

 অযািহ্ক রনয়োগ রনেরমিকরণসংিান্ত রবরধমালা প্রণেন, সংয়শাধন ও এিৎসংিান্ত রবষয়ে ময়িাাময়িা প্রদান; 

 সরাসরর রনয়োয়গ হজলার সব ময়শষ জনসংখ্যার রভরত্তয়ি হজলাওোরর স্থােী পদ রবিরয়ণর শিকরা হ্ার সংয়শাধন; 

 উন্নেন প্রকয়ল্পর জনবল রাজস্ব বায়জয়টর পয়দ স্থানান্তর, রনেরমিকরণ ও হজযষ্ঠিা রনধ মারণসংিান্ত রবরধমালা (রবয়শষ রবধান) 

প্রণেন; 
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 উন্নেন প্রকয়ল্পর জনবল রাজস্ব বায়জয়টর পয়দ স্থােীকরণ, রনেরমিকরণ ও হজযষ্ঠিা রনধ মারণসংিান্ত রবষয়ে মিামি প্রদায়নর 

রবষয়ে প্রস্তাব প্রারপ্তসায়পয়ক্ষ কার্ মিম সম্পাদন করা হ্য়ব; িলরি দারেত্ব ও অরিররক্ত দারেত্বসংিান্ত রবযমান রবরধ-রবধান 

হ্ালনাগাদকরণ; 

 বাংলায়দশ সরকারর কম ম করমশন আইন, ২০২১ প্রণেন; 

 সরকারর কম মিারী হপ্রষণ রবরধমালা, ২০২১ প্রণেন; 

 এোরিশয়মন্ট ম্যানুয়েল (ভরলউম-৩) প্রতুত/িকরণ; 

 এোরিশয়মন্ট ম্যানুয়েল (ভরলউম-৪) প্রতুত/িকরণ; 

 সরকারর কম মিারী (আিরণ) রবরধমালা, ২০২১ প্রণেয়নর কার্ মিম িলমান রয়েয়ে; 

 বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস রশক্ষানরবশগয়ণর রবভাগীে পরীক্ষা রবরধমালা, ২০২১ প্রণেন; 

 The Bangladesh Civil Service (Administration) Composition and Cadre Rules, 1980 সংয়শাধন; 

 বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস (পয়দান্নরির জন্য পরীক্ষা) রবরধমালা, ২০১৭-এর সংয়শাধন;  

 The Bangladesh Civil Service (Technical Education) Recruitment Rules, 1981-এর সংয়শাধন; 

 The Bangladesh Civil Service (Food) Recruitment Rules, 1981-এর সংয়শাধন; 

 The Bangladesh Civil Service (Tecnical Education) Composition and Cadre Rules, 1980-এর িপরশল সংয়শাধন; 

 The Bangladesh Civil Service (Agriculture) Composition and Cadre Rules, 1980-এর িপরশল সংয়শাধন; 

 বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস (বেস, হর্াগ্যিা ও সরাসরর রনয়োয়গর জন্য পরীক্ষা) রবরধমালা, ২০১৪-এর িপরশল- ১-এর ২(খ) 

(কৃরষ অংশ) সংয়শাধন; 

 বাংলায়দশ সরকারর কম ম করমশন (পরামশ ম) প্ররবধানমালা, ২০২০ প্রণেন (বাংলায়দশ পাবরলক সারভ মস করমশন (কনসালয়টশন) 

হরগুয়লশনস, ১৯৭৯-এর সংয়শাধন); 

 The BCS Composition and cadre Rules of 1980 এবং The Bangladesh Civil Service 

Recruitment Rules, 1981 বাংলা ভাষাে প্রণেন; 

 The BCS Composition and cadre Rules of 1980-এর সংয়শাধন; এবং 

 The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981-এর সংয়শাধন। 

৫.৮ সংস্কার ও গয়বষণা অনুরবভাগ 

 ‘হজলা/উপয়জলার নায়মর সঠিক বানান’ শীষ মক একটি নতুন পুস্তক প্রকায়শর পররকল্পনা রয়েয়ে;  

 ‘প্রশাসরনক পররভাষা’ পুস্তকটি অযাপ আকায়র বিররর উয়যাগ হনওো হ্য়েয়ে; 

 বাবায়কা-এর প্রকাশনাসমূয়হ্র একটি ইনয়ভনরি বিরর করা হ্য়ব; 

 িারহ্দার রভরত্তয়ি হশষ হ্য়ে র্াওো প্রকাশনাসমূয়হ্র পুনঃমুদ্রয়ণর উয়যাগ হনওো হ্য়ব; এবং 

 Census সফটওেযারটি চূোন্ত হ্য়ল PACC-এর িত্ত্বাবধায়ন সকল মন্ত্রণালে/রবভাগ/দপ্তর/সংস্থায়ক সফটওেযারটির মােয়ম 

জনবয়লর িথ্য সরবরায়হ্র রবষয়ে প্ররশক্ষণ হদওোর উয়যাগ হনওো হ্য়ব; র্ি দ্রুি সম্ভব জনবয়লর িথ্য ম্যানুোল পিরির 

পররবয়িম Census সফটওেযার-এর মােয়ম সংগ্রহ্, সংকলন ও প্রকায়শর উয়যাগ হনওো হ্য়ব। 

 

৬.০  এস.রি.রজ. অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে এস.রি.রজ. ১৬.৭.১ সূিয়কর জন্য রলি মন্ত্রণালয়ের দারেত্বপ্রাপ্ত। সূিকটির জন্য সকল সরকারর 

িাকররজীবীয়দর রলঙ্গ, বেস, প্ররিবর্ধ িা ও জনয়গাষ্ঠীর হেরণসম্পরকমি হিটা প্রয়োজন। এ রবষয়ে হবসলাইন হিটা না থাকার 

হপ্রক্ষাপয়ট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে কর্তমক এস.রি.রজ. রবষেক ওোকমশপ আয়োজন করা হ্ে এবং ওোকমশপ হথয়ক প্রাপ্ত 

মিাময়ির রভরত্তয়ি হিটা েক প্রতুত/ি কয়র সকল মন্ত্রণালে এবং স্ব স্ব অধীন দপ্তর হথয়ক হিটা সংগ্রহ্ ও সংকলন করা হ্য়েয়ে। 

এস.রি.রজ. হমটা হিটা অনুসায়র computation method-এর রিনটি step-এর ময়ে দুইটি step-এর computation সমাপ্ত 

হ্য়েয়ে। step দুইটি র্থািয়ম Overall compilation এবং Proportion calculation সংিান্ত। র্তিীে stepটি ratio 

calculation সংিান্ত। র্তিীে step-এর computation কয়র ররয়পাট ম প্রতুত/য়ির কার্ মিম হশষ পর্ মায়ে রয়েয়ে; এবং 

এ োোও এস.রি.রজ. ১৬.৬ সূিক বাস্তবােয়নর লয়ক্ষয স্বচ্ছিা ও জবাবরদরহ্র মােয়ম কার্ মসম্পাদন অব্যাহ্ি থাকয়ব; 

এস.রি.রজ ৩.৯ (গ) সূিক বাস্তবােয়নর লয়ক্ষয বাংলায়দয়শর সমস্ত হ্াসপািাল এবং হমরিকযাল কয়লয়জর জন্য পদ (িাক্তার, 

নাস ম এবং অন্যান্য সহ্ােক োফ) সৃজন ও সংরক্ষয়ণ সম্মরি প্রদান অব্যাহ্ি থাকয়ব। 
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৭.০  িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম  

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ এবং িথ্য অরধকার (িথ্য প্রারপ্তসংিান্ত) রবরধমালা, ২০০৯-এর আয়লায়ক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে,-

এর সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্ মায়ের সকল কার্ মালয়ে িথ্য সরবরাহ্ করার জন্য িথ্য প্রদানকারী কম মকিমা রনয়োগ 

করা হ্য়েয়ে; এবং 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০১-০৭-২০২০ হ্য়ি ৩০-০৬-২০২১ িাররখ পর্ মন্ত িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ােী হমাট ৩৯টি 

আয়বদন পাওো র্াে। িন্ময়ে ২৩টি আয়বদয়নর িথ্য সরবরাহ্ করা হ্য়েয়ে। অন্যান্য আয়বদয়ন র্ারিি িথ্য Allocation of 

Business among the Different Ministries and Divisions অনুর্ােী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে সংরিষ্ট না হ্ওোে , িথ্য 

অরধকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ২(ি) অনুর্ােী আইন/রবরধমালার ব্যাখ্যা ‘িথ্য’ নে এবং আইয়নর ৭ ধারা অনুর্ােী িথ্য 

প্রদান বােিামূলক নে এমন িয়থ্যর জন্য আয়বদন করাে িথ্য প্রদায়ন অপারগিা প্রকাশ করা হ্য়েয়ে। 

৮.০  দাররদ্রযরনরসন ও নারী উন্নেনসংিান্ত কার্ মিম 

জনপ্রশাসয়নর দক্ষিা ও সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষয গৃহ্ীি কার্ মিম বাস্তবারেি হ্য়ল দাররদ্রযরনরসন ও নারীর ক্ষমিােনসহ্ 

অথ মবনরিক উন্নেয়ন গুরুত্বপূণ ম অবদান রাখয়ব। অথ মবনরিক, রশক্ষা, সামারজক ও সাংস্কৃরিক হক্ষয়ত্র মরহ্লায়দর অংশগ্রহ্ণ 

রনরিিকরয়ণর জন্য িাকররয়ি মরহ্লায়দর জন্য সরকার আয়রারপি হকাটা পিরি র্থার্থভায়ব অনুসরণ করা হ্ে এবং 

মরহ্লায়দর সক্ষমিা বৃরির জন্য প্রয়োজনীে প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন করা হ্ে। ফয়ল মরহ্লাগণ িাকররসহ্ রবরভন্ন অথ মবনরিক 

কম মকায়ি অরধক হ্ায়র সম্পৃক্ত হ্য়চ্ছন এবং স্বাবলম্বী হ্য়ে উয়ঠয়েন। ফয়ল দাররদ্রযরনরসন ও নারী উন্নেন ত্বরারন্বি হ্য়চ্ছ। 

৮.১ মাঠ পর্ মায়ে সরকারর পরলরস/য়প্রাগ্রায়মর কার্ মকর বাস্তবােয়ন দক্ষ জনবল রনয়োগ  

 র্তণমূল পর্ মায়ে সরকায়রর দাররদ্রযরবয়মািনমূলক নানা ধরয়ণর কম মসূরি র্থা : টি.আর., রজ.আর., এফ.এফ.িরিউ., রভ.রজ.এফ., 

রভ.রজ.রি. ইিযারদ রয়েয়ে। এসব কম মসূরি প্রণেন ও বাস্তবােয়ন মাঠ প্রশাসয়ন কম মরি কম মিাররগণ গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা পালন 

কয়র। িা োো র্তণমূল পর্ মায়ে সরকায়রর দাররদ্রযরনরসন কম মসূরিগুয়লা মূলি মরহ্লায়দর মােয়ম বাস্তবারেি হ্য়ে থায়ক। এয়ি 

নারীর অথ মবনরিক কয়ম ম প্রয়বশ ঘয়ট ও নারীর ক্ষমিােন হ্ে। সরকায়রর সামারজক রনরাপত্তামূলক কম মসূরি, হর্মন-রবধবাভািা, 

বেস্কভািা এবং োত্রীয়দর জন্য রশক্ষা উপবৃরত্ত কম মসূরি বাস্তবােয়নও মাঠপ্রশাসয়নর কম মিাররগণ গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা রায়খন। 

উরেরখি কম মসূরি সফল বাস্তবােয়নর ফয়ল দাররদ্রযরবয়মািন হ্ে এবং নারীর সারব মক কল্যাণ ও পাররবাররক উন্নেন ঘয়ট। এ 

কম মসূরির সমন্বেক রহ্সায়ব রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে ও উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার পয়দ 

প্ররিবের উপযুক্ত কম মিারীয়দর রফটরলে বিরর কয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে পদােন কয়র থায়ক।  

৮.২ সরকারর কম মিারীয়দর কল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনা 

 রিরকৎসা হসবা ও রিরকৎসার জন্য সরকারর কম মিারীয়দরয়ক প্রদত্ত আরথ মক অনুদান িাঁয়দর স্বাস্থয ঝুঁরক কমাে এবং িাঁয়দরয়ক 

কম মক্ষম রায়খ। এর ফয়ল কম ময়ক্ষয়ত্র িাঁয়দর উৎপাদনশীলিা বৃরি পাে। িা োো কম মিারীয়দর হেয়ল-য়ময়েয়দর জন্য রশক্ষাবৃরত্ত 

িাঁয়দর রশক্ষা কার্ মিম অব্যাহ্ি রাখয়ি এবং একটি সক্ষম জনশরক্তয়ি রূপান্তয়র সহ্ােিা কয়র। কম মরি অবস্থাে মৃতুযবরণকারী 

এবং স্থােীভায়ব অঙ্গহ্ারনজরনি সরকারর কম মিারীয়দর জন্য এককালীন অনুদায়নর অথ ম ও সরকারর কম মিারী হ্াসপািাল হথয়ক 

দররদ্র কম মিারীয়দর প্রদত্ত স্বাস্থয হসবা দাররদ্রযরনরসয়ন উয়েখয়র্াগ্য অবদান রাখয়ে। মরহ্লায়দর একটি বয়ো অংশ সরকারর 

িাকররয়ি রনয়োরজি, র্াঁরা সরকারর কম মিারী হ্াসপািাল হথয়ক রিরকৎসা হসবা ও কম মিারী কল্যাণ হবাি ম হথয়ক রিরকৎসাসহ্ 

অন্যান্য খায়ি আরথ মক সহ্ােিা হপয়ে থায়কন। পুরুষ সরকারর কম মিারীয়দর ন্যাে মরহ্লা কম মিারীয়দর হেয়ল-য়ময়েরাও রশক্ষাবৃরত্ত 

বাবদ আরথ মক সহ্ােিা এবং কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর কাররগরর প্ররশক্ষণ হকন্দ্র হথয়ক প্ররশক্ষণ হপয়ে থায়কন। এ ধরয়ণর কম মসূরি 

সমায়জর সারব মক দাররদ্রযরবয়মািন এবং নারী উন্নেয়ন ভূরমকা রায়খ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ২০২১-২২ অথ মবেয়রর বায়জট এবং 

২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অথ মবেয়রর বায়জট প্রয়ক্ষপয়ণ রনম্নবরণ মি বরাে হরয়খয়ে। 

 

৮.৩ দাররদ্রযরনরসন ও নারী উন্নেনসম্পরকমি বরাে হ্াজার টাকাে 

রববরণ বায়জট ২০২১-২২ প্রয়ক্ষপণ 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

দাররদ্রযরনরসন ১৬৪১,০৪,১৩ ১৯৮৮,৮৬,৫৯ ২৭৫৮,১২,৮৪ 

নারী উন্নেন ৫৯৯,০৯,৬৩ ৭৪৯,০৯,৪৮ ১৪৬২,৪৬,০০ 
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৮.৪ গুরুত্বপূণ ম পয়দ নারী কম মিারী পদােন 

সরকার নারীর ক্ষমিােয়ন প্রজািয়ন্ত্রর কম মিারী রনয়োয়গ মরহ্লায়দর জন্য ১০% হকাটা সংরক্ষণ কয়রয়ে; নারী রশক্ষা উন্নেয়ন 

সরকায়রর গৃহ্ীি কম মসূরির ফলস্বরূপ সরকারর/হবসরকারর কম ময়ক্ষয়ত্র নারীর অংশগ্রহ্ণ পর্ মােিয়ম প্ররিবের বৃরি পায়চ্ছ। 

সংররক্ষি হকাটার পাশাপারশ হমধা হকাটােও হর্াগ্যিার রভরত্তয়ি মরহ্লারা সরকারর িাকররয়ি রনয়োগ পায়চ্ছ। সরিব, হজলা 

প্রশাসক এবং উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর গুরুত্বপূণ ম পয়দ নারী কম মিারী রনয়োগ পায়চ্ছন।  

Statistics of Civil Officers and Staff, 2017, 2018 এবং 2019 অনুর্ােী প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম ম প্ররিবের নারীর 

অংশগ্রহ্ণ বৃরি পায়চ্ছ; রনয়ম্ন ৩ বেয়রর তুলনামূলক সাররণ প্রদান করা হ্য়লা :  

 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2017 

হগ্রিরভরত্তক মরহ্লা কম মিারী রববরণ 

হগ্রি মন্ত্রণালে/রবভাগ (সরিবালে) দপ্তর/অরধদপ্তর স্বােত্তশারসি সংস্থা/কয়প মায়রশন হমাট 

৯ম ও িদূর্ধ্ম হগ্রি ৭১০ ১৭৭১৭ ১১০৭৯ ২৯৫০৬ 

১০ম হগ্রি ৪৩০ ৩৪৭৭০ ৫৩৬১ ৪০৫৬১ 

১১িম–১৭িম হগ্রি ৫১৬ ২৩৮৫৮৪ ৮৩৭৬ ২৪৭৪৭৬ 

১৮িম–২০িম হগ্রি ৪৬৭ ৪২৬৫৫ ৪৮৯৬ ৪৮০১৮ 

হমাট= ২১২৩ ৩৩৩৭২৬ ২৯৭১২ ৩৬৫৫৬১ 

 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2018 

হগ্রিরভরত্তক মরহ্লা কম মিারী রববরণ 

হগ্রি মন্ত্রণালে/রবভাগ (সরিবালে) দপ্তর/অরধদপ্তর স্বােত্তশারসি সংস্থা/কয়প মায়রশন হমাট 

৯ম ও িদূর্ধ্ম হগ্রি ৭৪৬ ১৮৩৬৬ ১১৭৮৬ ৩০৮৯৮ 

১০ম হগ্রি ৪৭৩ ৩৪৯৬২ ৬৩৪৫ ৪১৭৮০ 

১১িম১৭িম হগ্রি ৫৪১ ২৪১১৯২ ১০০৯৫ ২৫১৮২৮ 

১৮িম২০িম হগ্রি ৪৮২ ৪২২৮০ ৪৯৬১ ৭৭৭২৩ 

হমাট= ২২৪২ ৩৩৬৮০০ ৩৩১৮৭ ৩৭২২২৯ 

 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2019 

হগ্রিরভরত্তক মরহ্লা কম মিারী রববরণ 

হগ্রি মন্ত্রণালে/রবভাগ দপ্তর/অরধদপ্তর স্বােত্তশারসি সংস্থা/কয়প মায়রশন হমাট 

৯ম ও িদূর্ধ্ম হগ্রি ৮০৫ ২২৪৪৯ ১৩৩৭৪ ৩৭২৭৯ 

১০ম হগ্রি ৫০১ ৪০০১৬ ৮০০৫ ৪৮৫৩৬ 

১১িম১৭িম হগ্রি ৫৮৬ ২৭০৯৭৩ ১০০২০ ২৮৩১৩৩ 

১৮িম২০িম হগ্রি ৫২১ ৩৮১৪০ ৮০৮৭ ৪৫৪৬৪ 

হমাট= ২৪১২ ৩৭১৫৭৮ ৩৬৪৮৬ ৪১৪৪১২ 
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৮.৫ সরকারী কম ম করমশন কর্তমক রব.রস.এস. পরীক্ষার মােয়ম রবরভন্ন কযািায়র রনয়োগপ্রাপ্ত ৯ম হগ্রয়ির কম মিারীয়দর ময়েও নারী 

কম মিারীর সংখ্যা িমান্বয়ে বৃরি পায়চ্ছ। রব.রস.এস. পরীক্ষার মােয়ম রবরভন্ন কযািায়র মরহ্লায়দর জন্য সংররক্ষি ১০% হকাটার 

অরিররক্ত হমধা হকাটােও নারী রনয়োগ পায়চ্ছন। রনয়ম্ন ৩৪িম রব.রস.এস. হথয়ক ৩৯িম রব.রস.এস. পর্ মন্ত নারী কম মিারীর 

রনয়োয়গর িথ্য প্রদান করা হ্য়লা : 

 িরমক রববরণ সংখ্যা 

 ১ ৩৪িম রব.রস.এস. 

 পুরুষ ১৩৬৩ 

 নারী ৭৫৪ 

 হমাট= ২১১৭ 

 ২ ৩৫িম রব.রস.এস. 

 পুরুষ ১৫৩০ 

 নারী ৫৯৫ 

 হমাট= ২১২৫ 

 ৩ ৩৬িম রব.রস.এস. 

 পুরুষ ১৬৭১ 

 নারী ৫৮৪ 

 হমাট= ২২৫৫ 

 ৪ ৩৭ িম রব.রস.এস. 

 পুরুষ ৯৪০ 

 নারী ৩০৯ 

 হমাট= ১২৪৯ 

 ৫ ৩৮িম রব.রস.এস.  

 পুরুষ ১৫৬০ 

 নারী ৫৭৪ 

 হমাট= ২১৩৪ 

 ৬ ৩৯িম রব.রস.এস. (রবয়শষ) 

 পুরুষ ৩৫৯১ 

 নারী ৩১৩৬ 

 হমাট= ৬৭২৭ 

9.0 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার পরররিরি ও কার্ মিম 

৯.১ বাংলায়দশ হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (রব.রপ.এ.টি.রস.) 

 বাংলায়দশ হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (রব.রপ.এ.টি.রস.) হদয়শর শীষ মস্থানীে প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান। ১৯৮৪ রিষ্টায়ে িারটি প্ররশক্ষণ 

প্ররিষ্ঠান-ন্যাশনাল ইনরেটিউট অব পাবরলক অযািরমরনয়েশন (রনপা)। রসরভল অরফসাস ম হিরনং একায়িরম (হকাটা)। বাংলায়দশ 

অযািরমরনয়েটিভ োফ কয়লজ (রব.এ.এস.রস.) এবং োফ হিরনং ইনরেটিউট (এস.টি.আই.)-য়ক একীভূি কয়র একটি জািীে 

প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান প্ররিষ্ঠা করা হ্ে। প্ররিষ্ঠালগ্ন হথয়কই হকন্দ্রয়ক একটি রবশ্বমায়নর প্ররিষ্ঠায়ন উন্নীিকরয়ণর প্রয়িষ্টা অব্যাহ্ি আয়ে। 

হস লয়ক্ষয হকয়ন্দ্রর রবরভন্ন প্ররশক্ষণ কম মসূরির মরিউলগুয়লায়ি মুরক্তযুয়ির ইরিহ্াস, গণিারন্ত্রক মূল্যয়বাধ, দাররদ্রযরবয়মািন, 
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মানবসম্পদ উন্নেন, ববরশ্বক উষ্ণােন, জলবায়ু পররবিমন ও পররয়বশ সংরক্ষণ, এস.রি.রজ., নারীর ক্ষমিােন, আই.রস.টি. এবং 

ই-গভন্যমান্স প্রভৃরি রবষে অন্তভু মক্ত হ্ে; এবং  

 বাংলায়দশ হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (রব.রপ.এ.টি.রস) সরকায়রর রূপকল্প ২০২১, পঞ্চবারষ মক পররকল্পনা, মাননীে প্রধানমন্ত্রীর 

১০টি রবয়শষ উয়যাগ, সমৃরির অগ্রর্াত্রাে বাংলায়দশ, হটকসই উন্নেন অরভষ্ট ২০৩০, হপ্ররক্ষি পররকল্পনা ২০২১-২০৪১, বদ্বীপ 

পররকল্পনা ২১০০ বাস্তবােয়ন সৎ, দক্ষ ও হপশাদার জনয়সবক গয়ে হিালার লয়ক্ষয রনরলসভায়ব কাজ কয়র র্ায়চ্ছ। 

 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 

প্ররশক্ষণ কার্ মিম  

হকায়স মর নাম প্ররশক্ষণাথীয়দর ধর হকায়স মর সংখ্যা প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা 

বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম  নবীন কম মকিমাবৃন্দ ১ ৩০৭ 

উচ্চির প্রশাসন ও উন্নেন হকাস ম উপসরিব ও সমমায়নর কম মকিমার ৩ ৬৯ 

রসরনের োফ হকাস ম যুগ্মসরিব ও সমমায়নর কম মকিমাবৃন্দ ৩ ৬১ 

রবয়শষ বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম নন কযািার কম মকিমাবৃন্দ ৪ ৯৫ 

৪টি আঞ্চরলক হকয়ন্দ্র অনুরষ্ঠি হকাস ম ১০ম হ্য়ি ২০িম হগ্রয়ির কম মিারী ৮৪ ২৬৫৬ 

  

 রব.রপ.এ.টি.রসয়ি অনুরষ্ঠি ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষয়ণর অংশ রহ্সায়ব ২৩টি হকায়স ম রবরভন্ন হগ্রয়ির ৪৬২ জন প্ররশক্ষণ গ্রহ্ণ কয়রয়েন; 

  রবরভন্ন রবষয়ে ১৮টি হসরমনার/ওোকমশয়প ৪৬৬৬জন অংশগ্রহ্ণ কয়রন; 

 Achieving Sustainable Development Goals in Bangladesh-An Organizational Analysis শীষ মক গয়বষণা 

পররিারলি হ্য়েয়ে। এ োো আরও ৫টি গয়বষণা পররিারলি হ্য়েয়ে। ২টি জান মাল ও ৪টি রনউজয়লটার প্রকারশি হ্য়েয়ে; এবং 

  ২০২০-২১ অথ মবেয়র ১৮জন কম মকিমা ও ০৬জন কম মিারীয়ক পয়দান্নরি প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

  ৭০িম ও ৭১িম বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকায়স মর সমাপনী ও সনদ রবিরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ্য়েয়ে; উক্ত সমাপনী ও সনদ রবিরণ 

অনুষ্ঠায়ন মাননীে প্রধানমন্ত্রী প্রধান অরিরথ রহ্সায়ব অনলাইয়ন সংযুক্ত রেয়লন; 

উয়েখ্য, গি ০৬ জুন ২০২১ িাররয়খ ৬২৭ জন প্ররশক্ষণাথীর অংশগ্রহ্য়ণ ৭২িম বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম শুরু হ্ে; এবং কয়রানা 

সংিমণ বৃরি পাওোে ২৭ জুন ২০২১ িাররয়খ হকাসটি সামরেকভায়ব স্থরগি করা হ্য়েয়ে। 

 

বাংলায়দশ রসরভল সারভ ময়সর কম মকিমায়দর গুণগি মায়নান্নেন ও সব মাধুরনক মায়নর প্ররশক্ষণ প্রদায়নর জন্য রব.রপ.এ.টি.রস-এর হকার 

হকাস মসমূয়হ্র সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকয়ল্পর আওিাে ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র রনম্নরলরখি কার্ মিম সম্পন্ন হ্য়েয়ে : 

 রব.রপ.এ.টি.রস-এর কম মকিমা ও কম মিারী এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে, অথ ম রবভাগ ও মরন্ত্রপররষদ রবভায়গর কম মিারীয়দর স্থানীে 

প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে;  

 ‘সমৃরির অগ্রর্াত্রাে বাংলায়দশ’ শীষ মক রবভাগীে পর্ মায়ে ১টি হসরমনার অনুরষ্ঠি হ্য়েয়ে। এয়ি হমাট ১১০ জন কম মকিমা 

অংশগ্রহ্ণ কয়রয়েন; এবং 

 একটি Core Network and Server farm Infrastructure স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান এঁর জন্মশিবারষ মকী উদ র্াপন: 

 প্রখ্যাি কথাসারহ্রিযক জনাব হসরলনা হহ্ায়সনয়ক বঙ্গবন্ধু হিোর রহ্সায়ব রনয়োগ প্রদান করা হ্য়েয়ে;  

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর জন্মশিবারষ মকী ২০২০-২০২১ র্থায়র্াগ্য মর্ মাদাে উদ র্াপয়নর জন্য হকয়ন্দ্র 

মুরজববষ ম সরিবালে স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর জন্মশিবারষ মকী ২০২০-২০২১ উদ র্াপয়নর অংশ রহ্সায়ব ১২টি 

রবষয়ে’বঙ্গবন্ধু স্মারক রসররজ’ হসরমনার অনুরষ্ঠি হ্য়েয়ে; 

 প্রখ্যাি কথাসারহ্রিযক জনাব হসরলনা হহ্ায়সন, বঙ্গবন্ধু হিোর, রব.রপ.এ.টি.রস-এর ররিি বঙ্গবন্ধুর জীবনী, বঙ্গবন্ধুর 

রাজবনরিক/সামারজক/সাংস্কৃরিক আদশ ম, বঙ্গবন্ধুর রবশ্বর্াত্রা, নারী উন্নেয়ন িাঁর ভাবনা ইিযারদ রবষয়ে ১০টি প্রব্ধ  হকন্দ্র 

কর্তমক প্রকারশি হ্য়েয়ে; 
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 জারির রপিার জন্মশিবারষ মকী ২০২০-২০২১ উদ র্াপন উপলয়ক্ষয হকয়ন্দ্রর মূল ফটয়কর (দুই নম্বর হগট) সমু্মখবিী 

স্থায়ন/মুরজববষ মিররমটররকরা হ্য়েয়ে। স্বাধীনিার সংগ্রায়মর এই মহ্ান হনিার ৭ই মাি ম-এর ভাষয়ণর স্মৃরিয়ক রির জাগরুক 

কয়র রাখয়ি হসই ঐরিহ্ারসক িজমনী অনুকরয়ণ একটি স্থাপনা বিরর করা হ্য়েয়ে। হর্খায়ন েে লাইয়ন েে দফা 

আয়ন্দালনয়ক বু ায়না হ্য়েয়ে এবং রবশটি প্ররিকী দীরপ্তমান হমামবারির মােয়ম বঙ্গবন্ধুর িররমটরর েে লাইয়ন েে দফা 

আয়ন্দালনয়ক বু ায়না হ্য়েয়ে এবং রবশটি প্ররিকী দীরপ্তমান হমামবারির মােয়ম বঙ্গবন্ধুর জন্মপরবিী গি একশ বেয়রর 

বাংলায়দশ ফুটিয়ে হিালা হ্য়েয়ে; 

 জারির রপিার প্রশাসরনক ও উন্নেন ভাবনা রবষয়ে Online Short Course পররিারলি হ্য়েয়ে; 

 জারির রপিায়ক উপজীব্য কয়র হিরনং মরিউল প্রতুত/ি করা হ্য়েয়ে এবং বঙ্গবন্ধু িি মার অংশ রহ্সায়ব হকয়ন্দ্রর সকল হকায়স ম 

‘বঙ্গবন্ধু কুইজ প্ররিয়র্ারগিা’ আয়োজন করা হ্য়েয়ে; এবং 

 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র Education Thoughts of Bangabandhu: Analysis of the Quadret-e-Khuda Education 

Commission Report শীষ মক একটি গয়বষণা প্রকল্প বাস্তবােন করা হ্য়েয়ে। 
 

স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী উদ র্াপন:  

 স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী উদ র্াপন উপলয়ক্ষয জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রনয়দ মশনা হমািায়বক রব.রপ.এ.টি.রস-এর ওয়েবসাইয়ট 

স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী কন মার স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

 এ রবষয়ে ৫০০ শয়ের ময়ে concept note প্রতুত/ি কয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে; 

 স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী কন মার স্থাপয়নর জন্য হকয়ন্দ্রর পররিালক জনাব হমাঃ শরীফ হ্াোনয়ক হফাকাল পয়েন্ট কম মকিমা 

রহ্সায়ব দারেত্ব প্রদান করা হ্য়েয়ে; এবং 

 রব.রপ.এ.টি.রস-এর সকল পয়ত্র স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তীর হলায়গা ব্যবহ্ার করা হ্য়চ্ছ। 

 

হভৌি অবকাঠায়মা উন্নেন : 

 ‘প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকয়ল্পর’ আওিাে ১৫িলারবরশষ্ট িররমটরর ভবয়নর ৮ম িলা পর্ মন্ত োদ ঢালাই সম্পন্ন করা 

হ্য়েয়ে এবং ৪থ মিলা রবরশষ্ট রিরনয়কর ১ম িলার োদ ঢালাই সম্পন্ন হ্য়েয়ে; 

 হকয়ন্দ্রর রাজস্ব বায়জট হ্য়ি প্ররশক্ষণাথীয়দর িররমটরর ভবন, অরফস কররয়িার, আবারসক-অনাবারসক ভবন, অভযন্তরীণ রাস্তা, 

ব্যায়িলর িররমটররসহ্ রবরভন্ন অবকাঠায়মার উন্নেনমূলক কাজ সম্পন্ন করা হ্য়েয়ে; এবং 

 আইটিরস ভবয়নর মূল ফটয়ক অয়টা হিার স্থাপন এবং ৫০০ হকরভএরবরশষ্ট হজনায়রটর সাব হেশন-৩ এ সংয়র্াজন করা 
হ্য়েয়ে। 

 

িথ্য প্রযুরক্তর উন্নেন: 

 রব.রপ.এ.টি.রস-এর অরফস এলাকাে ফাইবার অপটিক ব্যাকয়বান হনটওোকম ব্যবহ্ার কয়র ওোই-ফাই-এর আওিাে 

আনা হ্য়েয়ে। এ োো, হকয়ন্দ্রর সবগুয়লা িররমটরর, লাইয়েররসহ্ প্ররশক্ষয়ণর জয়ন্য ব্যবহৃি সকল এলাকাে ওোই-

ফাই রসয়েম রনেরমি রক্ষণায়বক্ষণ করা হ্য়চ্ছ। ফয়ল কম মকিমা/কম মিারী ও প্ররশক্ষণাথীগণ প্রয়োজয়ন Local Area 

Network (LAN) ও Wi-Fi উভে রসয়েমই ব্যবহ্ার করয়ি পারয়েন; 

 Asia Pacific Network Information Centre (APNIC), Australia হ্য়ি রব.রপ.এ.টি.রস.-এর জন্য ২৫৬টি Real 

IP Address িে করা হ্য়েয়ে। এর ফয়ল রব.রপ.এ.টি.রস-এর ওয়েবসাইট এবং হকয়ন্দ্র ব্যবহৃি অনলাইন সারভ মস ও 

অরফস অয়টায়মশয়ন প্রয়বশগম্যিা বােয়ব, সাভ মায়রর ত্রুটি কময়ব;  

 রব.রপ.এ.টি.রস-এর Enterprise Resource Planning (ERP) ব্যবস্থা আওিাে অনলাইয়ন Class Schedule option 

িালু করা হ্য়েয়ে। এর মােয়ম হকয়ন্দ্র িলমান হকাস মসমূয়হ্র বদরনক রুটিন অনলাইয়ন প্রতুত/ি ও প্রদশ মন করা হ্য়চ্ছ;  

 BPATC Official Facebook, Messenger ও WhatsApp-এর মােয়ম সামারজক হর্াগায়র্াগ মােম সরিে 

রয়েয়ে। এয়ি হকয়ন্দ্রর কম মিারীয়দর ময়ে হর্াগায়র্াগ সহ্জ হ্য়েয়ে: এবং 

 অনলাইয়ন প্ররশক্ষণ আয়োজন ও সভা/য়সরমনার আয়োজয়নর জয়ন্য Zoom-এর বারণরজযক সংস্করণ িে করা হ্য়েয়ে। 

এ োো, Cisco Webex-এর লাইয়সন্স ভাস মন হকয়ন্দ্র আররপএটিরসসহ্ রবরভন্ন সরকারর প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠায়নর সয়ঙ্গ 

রভরিও কনফায়ররন্সং, ওোকমশপ, অনলাইন িায়সর জয়ন্য ব্যবহ্ার হ্য়চ্ছ। 
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২০২১-২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

ক. প্ররশক্ষণসংিান্ত কার্ মিম : 

 বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকায়স ম রব.রস.এস. কযািারভুক্ত ৯ম হগ্রয়ির ২৫০ জন, উচ্চির প্রশাসন ও উন্নেন হকায়স ম ৮০ জন উপসরিব 

ও সমপর্ মায়ের সশস্ত্র বারহ্নী, পুরলশ বারহ্নী ও পররাষ্ট্র কযািায়রর কম মকিমা, রসরনের োফ হকায়স ম ৮০ জন যুগ্মসরিব ও 

সমপর্ মায়ের সশস্ত্র বারহ্নীর কম মকিমায়দর প্ররশক্ষণ প্রদান এবং জনপ্রশাসন ও উন্নেনরবষেক ৫টি গয়বষণা পররিালনা ও 

অবরহ্ি করা। হটকসই উন্নেন অরভষ্ট, সমৃরির অগ্রর্াত্রাে বাংলায়দশ, হপ্ররক্ষি পররকল্পনা ২০২১-২০৪১, ব-দ্বীপ পররকল্পনা-

২১০০ বাস্তবােন এবং পররবিমনশীল ববরশ্বক িযায়লঞ্জ হমাকারবলাে দক্ষ ও জ্ঞানরভরত্তক রসরভল সারভ মস গয়ে তুলয়ি 

হসরমনার/ওোকমশপ/রসয়ম্পারজোম আয়োজন; 

 িারটি আঞ্চরলক প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্র (ঢাকা/িট্টগ্রাম/রাজশাহ্ী/খুলনা) ১০ম-২০িম হগ্রয়ির ৪০৭৫ জন কম মিারীয়ক 

প্ররশক্ষণ/য়সরমনার প্রদান করা হ্য়ব এবং 

 জনপ্রশাসন, প্ররশক্ষণ ও উন্নেনসম্পরকমি আন্তজমারিক কনফায়রন্স আয়োজন। 

খ. প্রকল্প বাস্তবােন:  

 রব.রপ.এ.টি.রস-এর প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকয়ল্পর আওিাে ২০ িলা রবরশষ্ট ‘বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজব একায়িরমক ও 

প্রশাসরনক ভবন’-এর রনম মাণ প্ররিো শুরুকরণ, ১৫িলা িররমটরর ভবয়নর রনম মাণ কাজ সম্পন্ন করণ, ৪থ ম িলা রবরশষ্ট 

হমরিকযাল হসন্টায়রর রনম মাণ কাজ সম্পন্নকরণ এবং হকয়ন্দ্রর হলক রবউটিরফয়কশনকরণ; এবং 

 রব.রপ.এ.টি.রস-এর হকার হকাস মসমূয়হ্র সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকয়ল্পর আওিাে হকয়ন্দ্রর সকল হকাস ম অরফস ও িাসরুম 

আধুরনকােন করা। 

গ. প্রকাশনা:  

 বারষ মক প্ররিয়বদন ১টি, ইংয়ররজ ষাণ্মারসক জান মাল ১টি (২ সংখ্যা), হলাক-প্রশাসন পরত্রকা ১টি, প্ররশক্ষণ বষ মপরঞ্জ ২টি 

(রব.রপ.এ.টি.রস-এর ১টি ও আররপএটিরসসমূয়হ্র জন্য-১টি) এবং রনউজয়লটার ৪টি প্রকাশ। 

ঘ. িথ্য ও প্রযুরক্ত : 

 দাপ্তররক ব্যবস্থাপনাে ই-নরথ রসয়েয়মর রনেরমি ব্যবহ্ার রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয কম মকিমা/কম মিারীয়দর প্রয়োজনীে প্ররশক্ষণ 

প্রদান এবং হকন্দ্র ও আররপএটিরস-এর কম মকিমা/কম মিারীয়দর জন্য Online e-Nothi Course আয়োজনসহ্ দাপ্তররক অন্যান্য 

কার্ মিয়মর উপর online Course-এর আয়োজন করা; 

 হকয়ন্দ্র আইরসটি এবং প্ররশক্ষয়ণর মান বৃরির রনরমত্ত দ্রুিগরির ইন্টারয়নট ব্যবহ্ায়রর লয়ক্ষয রবটিরসএল হ্য়ি 500Mbps 

ইন্টারয়নট ব্যান্ডউইথ এবং প্রাইয়ভট প্ররিষ্ঠান হ্য়ি Radio Link-এর মােয়ম রবকল্প 200 Mbps ইন্টারয়নট ব্যান্ডউইথ িে 

করা; 

 অরফস অয়টায়মশন সম্প্রসারয়ণর লয়ক্ষয এরেয়কশন/কােমাইজ সফটওেযার আপয়িটকরণ; 

 হকয়ন্দ্রর Live Smart Class Room-করার লয়ক্ষয হেরণকক্ষ রসরসটিরভ/আইরপ কযায়মরা স্থাপন করা; 

 রব.রপ.এ.টি.রস-এর Website (www.bpatc.org.bd) Upgradation করা; 

 BPATC Electronic Card Management System িালু করা; 

 Mobile App for BPATC বিরর করা এবং 

 রব.রপ.এ.টি.রস-এর ICT এবং Network Systems-এর Integrated Security Solution বৃরি করা। 

 

SDG-এ লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা:  

 SDG বাস্তবােনকারী সকল সরকারর হবসরকারর কম মকিমায়দর প্ররশক্ষয়ণর মােয়ম দক্ষ কয়র হিালা; 

 ওোকমশপ/য়সরমনায়রর মােয়ম অংশগ্রহ্ণকারী ময়ে সয়িিনা বাোয়না; এবং 

 Achieving Sustainable Development Goals of Agenda 2030 in Bangladesh: the crossroad 

of the governance and performance রবষয়ে সম্পারদি গয়বষণা প্ররিয়বদন আন্তজমারিক জান মাল 

emeraldgrouppublishing-এ প্রকারশি হ্য়েয়ে। 

 

 

 

 

http://www.bpatc.org.bd/
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দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ :  

রসরভল সারভ ময়স হর্াগদানকারী সাধারণ কযািায়রর সকল কম মকিমায়ক হর্াগদায়নর পরপরই হকয়ন্দ্র প্ররশক্ষণ প্রদায়নর সক্ষমিা 

অজমন, এজন্য ১০০০ জন প্ররশক্ষণাথী ধারণক্ষমিাসম্পন্ন ১৫িলা িররমটরর ও ২০ িলারবরশষ্ট ‘বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজব 

একায়িরমক ও প্রশাসরনক ভবন’-এর রনম মাণ প্ররিো শুরু হ্য়ব। হকয়ন্দ্র আন্তজমারিকমায়নর প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন এবং 

আন্তজমারিক প্ররশক্ষণাথীয়দর প্ররশক্ষয়ণর সুয়র্াগ প্রদান। পাশাপারশ রব.রপ.এ.টি.রস-এর রূপকল্প, অরভলক্ষয, হকৌশলগি 

উয়েশ্যসমূহ্ এবং সক্ষমিা অজময়নর জন্য অবকাঠায়মাগি উন্নেয়নর লয়ক্ষয প্রণীি মাোর েযান বাস্তবােন, প্ররিষ্ঠায়নর িারহ্দা 

অনুসায়র জনবল কাঠায়মা হ্ালনাগাদকরণ, সরকারর কম মিারীয়দর জন্য Online হকাস ম আয়োজন, িারটি নতুন রবভাগীে 

শহ্য়র এবং কিবাজার হজলাে রবয়শষারেি আঞ্চরলক হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র স্থাপন।  

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম :  

হকয়ন্দ্রর সকল প্ররশক্ষণ কার্ মিয়ম দুনীরি প্ররিয়রায়ধ Social Accountablity Tools িথা NIS, APA, Citizen 

Charter, GRS ও RTI সম্পয়কম প্ররশক্ষণ/য়সরমনার পররিালনা করা হ্য়চ্ছ। হকয়ন্দ্রর কম মিারীয়দর ময়ে দুনীরি 

প্ররিয়রায়ধ সয়িিনিা বৃরির জন্য শুিািার রবষয়ে প্ররশক্ষণ/ওোকমশপ/সভা আয়োজন করা হ্য়চ্ছ; প্ররশক্ষণ ও গয়বষণা 

প্রকাশনাে Plagiarism দূরীকরয়ণর জন্য Turnitin (Anti Plagiarism) সফটওেযার ব্যবহ্ার করা হ্য়চ্ছ। এ 

োোও প্ররশক্ষণকালীন প্ররশক্ষণাথীয়দর বদনরন্দন Performance রলরপবি করার জন্য হকাস মরভরত্তক App স্থাপন করা 

হ্য়েয়ে এবং প্ররশক্ষণাথীয়দর কলম রিত্র প্রতুত/িকরয়ণ উক্ত App ব্যবহ্ার করা হ্য়চ্ছ। 

 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষেক কার্ মিম : 

 ই-লাইয়েরর ও ই-ররয়পায়জটরর িালুকরণ; 

 ৭টি ERP সফওেযার বাস্তবােন; 

 দাপ্তররক কায়জ সামারজক হর্াগায়র্াগ মােম ব্যবহ্ার; 

 e-Ticketing িালুকরণ; 

 আইটিরস-এর িররমটরর-এ ম্যায়নজয়মন্ট রসয়েমস অয়টায়মশন করা; 

 BPATC Clinic Management System ব্যবহ্ার; 

 হকয়ন্দ্রর প্ররিটি করম্পউটার, ল্যাপটপ, সাভ মার--এর End Point Security and Network Security 

Administration Solution বৃরি করা; এবং 

 e- lerning platform বিরর ও অনলাইন হকাস ম িালুকরণ। 

 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম :  

 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র রব.রপ.এ.টি.রস-এর কম মিারী কল্যাণ িহ্রবল হ্য়ি ২১ জন কম মিারীয়ক ১২,৯৮,০০০/- (বায়রা 

লক্ষ আটানব্বই হ্াজার) টাকা রিরকৎসার জন্য আরথ মক সহ্ােিা প্রদান; 

 কয়রানা দুয়র্ মাগকালীন হকয়ন্দ্রর কম মকিমা-কম মিারীয়দর আরথ মক সহ্ােিাে কম মহ্ীন হ্য়ে পো ৭৫ জন দররদ্র ও দুস্ 

বদরনকরভরত্তক কম মিারীয়ক আরথ মক সহ্য়র্ারগিা প্রদান; 

 রব.রপ.এ.টি.রস-য়ি কয়রানা আিান্ত কম মকিমা/কম মিারীয়দর সাব মক্ষরণক রিরকৎসার জন্য হকয়ন্দ্র হমরিকযাল টিম গঠন করা 

হ্য়েয়ে; কয়রানাভাইরাস প্ররিয়রায়ধ রবরভন্ন করমটি গঠন; 

 কয়রানা আিান্ত কম মকিমা/কম মিারীয়দর ইরমউরনটি বৃরির জন্য রবরভন্ন ধরয়ণর ফলমূল সরবরাহ্; এবং 

 হকয়ন্দ্রর রবযমান কবরস্থায়নর সম্প্রসারয়ণর উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। 

 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র িথ্য সরবরায়হ্র রনরমত্ত ০৩টি আয়বদন পাওো 

রগয়েয়ে। আয়বদনকারীয়দর র্ারিি িথ্য প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

  

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

 

জনবা্ধ ব প্ররশক্ষণ 

ক. (আমার গ্রাম আমার শহ্র) 

সমৃরির অগ্রর্াত্রাে শীষ মক বাংলায়দশ সরকায়রর ইয়স্তহ্ায়রর ৩.১০ ‘আমার গ্রাম আমার শহ্র’ বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম কাররকুলায়ম 

অন্তভু মক্ত কয়র ৬৯-৭১িম বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম হথয়ক বাস্তবােন। Village Study Module-এর আওিাে প্রয়িযক 
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প্ররশক্ষণাথীগণয়ক রনজ গ্রায়ম পাঠিয়ে গ্রায়মর SWOT Analysis কয়র রশক্ষা, স্বাস্থয, হর্াগায়র্াগ, কম মসংস্থান, রবদুযৎ প্রভৃরি নাগররক 

সুরবধাসমূয়হ্র রবযমান অবস্থা এবং কারিি অবস্থার ময়ে ব্যবধান রিরনাগি কয়র িা পূরয়ণর জন্য কম মপররকল্পনা প্রণেন কয়র 

থায়কন। কম মপররকল্পনা বাস্তবােয়নর জন্য স্থানীে উপয়জলা পর্ মায়ের সরকারর দপ্তয়র আয়বদন দারখল, হস্বচ্ছায়সবক টিম গঠয়নর 

মােয়ম ফয়লাআপ প্রভৃরি কায়জর মােয়ম সরকায়রর ইশয়িহ্ার বাস্তবােন এবং নাগররক সুরবধাসমূহ্ গ্রায়ম হপৌুঁয়ে হদওোর বাস্তব 

ধারণা অজমন করয়ি পায়র।  

 

খ. দররদ্র জনয়গাষ্ঠীর প্ররি নবীন কম মকিমায়দর সহ্মরম মিা সৃরষ্টর উয়যাগ  

মুরজববষ ম ২০২০-২০২১ উদ র্াপন উপলয়ক্ষয রব.রপ.এ.টি.রস কর্তমক কম মসূরিসমূয়হ্র ময়ে একটি হ্ল প্ররশক্ষণাথীয়দর ময়ে ক্ষুধামুক্ত, 

দাররদ্রযমুক্ত, রভক্ষুকমুক্ত, রনরক্ষরমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বয়ের হসানার বাংলা গোর ময়নাবৃরত্ত সৃরষ্ট করা, গররব দুঃখী মানুয়ষর মুয়খ হ্ারস 

ফুটায়নার কায়জ রনয়জয়দর সম্পৃক্ত করা। প্রয়িযক প্ররশক্ষণাথীয়ক সমায়জর সবয়িয়ে সুরবধাবরঞ্চি অন্তি একটি পররবার পররদশ মন, িায়দর 

বারেয়ি রগয়ে িায়দর সয়ঙ্গ সমে কাটিয়ে িায়দর জীবনর্াপন ও আথ ম-সামারজক অবস্থা পর্ ময়বক্ষণ কয়র রবযমান সমস্য াসমূহ্ রিরনাগি 

করা, রিরনাগি স্থানীে কর্তমপয়ক্ষর সহ্ােিাে সমাধায়নর উয়যাগ গ্রহ্ণ। উয়েখ্য হর্, রসরভল সারভ ময়সর নবীন কম মকিমায়দর দররদ্র জনয়গাষ্ঠীর 

প্ররি মমত্বয়বাধ সৃরষ্ট,িায়দরয়ক প্রদত্ত সরকারর হসবার মান পর্ ময়বক্ষণ ও ভরবষ্যয়ি হদয়শর উন্নেন ভাবনাে গররয়বর মানুয়ষর সয়ঙ্গ কথা 

ময়ন রাখা প্রভৃরি এ সংযুরক্তর উয়েশ্য। 

 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকানও রবষে : রব.রপ.এ.টি.রস-এর বাইয়র হদয়শর অন্যান্য একায়িরম ও প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠায়ন রবগি 

কয়েক বের র্াবি বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম অনুরষ্ঠি হ্য়ে আসয়ে; িয়ব এবারই প্রথম ৭১িম বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকায়স ম রবরভন্ন 

প্ররিষ্ঠায়ন (রব.রপ.এ.টি.রস/আররপএটিরস, িট্টগ্রাম/আররিএ, বগুো/বাি ম, কুরমো/রবোম, ঢাকা/রবোম, বগুো/রব.রস.এস.এএ, 

ঢাকা) অংশগ্রহ্ণকৃি প্ররশক্ষণাথীয়দর মূল্যােন কার্ মিম একয়র্ায়গ সম্পন্ন করা হ্য়েয়ে এবং হস অনুর্ােী চূোন্ত হমধা িারলকা 

(সমরন্বি) প্রতুত/ি করা হ্য়েয়ে। 

 

৯.২ বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস প্রশাসন একায়িরম  

৯.২.১ বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস প্রশাসন একায়িরম ২১ অয়টাবর ১৯৮৭ রিষ্টায়ে র্াত্রা শুরু কয়র; রাজধানীর প্রাণয়কন্দ্র ও ব্যস্তিম 

শাহ্বাগ এলাকাে ২.২৩ একর ভূরমর উপর প্রশাসন একায়িরমর অবস্থান। বিমমায়ন অনুষদ সদস্য  ও সহ্য়র্াগী কম মিারীসহ্ হমাট 

১২০ জন জনবল রনয়ে একায়িরমর কার্ মিম িলয়ে। প্রশাসন কযািায়রর সরিব পদমর্ মাদার একজন সদস্য  একায়িরমর প্রধান 

রনব মাহ্ী ও হরটর রহ্সায়ব দারেত্ব পালন করয়েন। এ োো একজন এম.রি.এস.। িারজন পররিালক; েেজন উপপররিালক। 

একজন হপ্রাগ্রামার; িারজন সহ্কারী পররিালক; একজন রসরনের লাইয়েররোন; একজন হমরিকযাল অরফসার; একজন গয়বষণা 

কম মকিমা। একজন প্রকাশনা অরফসার ও একজন রহ্সাবরক্ষণ কম মকিমাসহ্ প্রয়োজনীে অন্যান্য জনবল রয়েয়ে; 

৯.২.২ ১৯৭৭ রিষ্টায়ে রসরভল অরফসাস ম হিরনং একায়িরম (COTA) রহ্সায়ব রূপান্তররি হ্ওোর পূব ম পর্ মন্ত এ একায়িরম হগয়জয়টি 

অরফসাস ম হিরনং একায়িরম (GOTA) রহ্সায়ব পরররিি রেল। রসরভল অরফসাস ম হিরনং একায়িরম এবং হগয়জয়টি অরফসাস ম 

হিরনং একায়িরম উভেই বাংলায়দশ রসরভল সারভ ময়সর কযািার কম মিারীয়দর প্ররশক্ষণ হকন্দ্র রহ্সায়ব পররিারলি হ্য়িা। প্ররিষ্ঠার 

পর রকছু সমে এ একায়িরম হকবল বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস (প্রশাসন) কযািায়রর নবরনযুক্ত এবং মে পর্ মায়ের কম মিারীয়দর 

প্ররশক্ষণ প্রদায়ন রনয়োরজি রেল। পরবিী সময়ে রব.রস.এস. (পররাষ্ট্র) কযািায়রর নবীন কম মিারীয়দরয়কও এখায়ন প্ররশক্ষণ 

প্রদান করা হ্য়িা। বিমমায়ন একায়িরম প্রশাসন কযািার কম মিারীয়দর প্ররশক্ষণ প্রদায়নর জন্য শীষ মস্থানীে প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান। 

রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািার কম মিারীয়দর ভূরম আইন, হফৌজদারর আইন, রবরভন্ন আইন ও রবরধসহ্ উন্নেন প্রশাসন, সুশাসন 

ব্যবস্থাপনা, সরকারর িে, িথ্য ও প্রযুরক্ত, ইংয়ররজ ভাষাে দক্ষিা বৃরি, বনরিকিা, আদশ ম, মূল্যয়বাধ এবং দুনীরি দমন প্রভৃরি 

রবষয়ে হপশাগি প্ররশক্ষণ প্রদান করা একায়িরমর মূল উয়েশ্য। মানবসম্পদ উন্নেয়ন এবং প্ররশক্ষণসংিান্ত নীরি প্রণেয়ন 

সরকারয়ক সহ্ােিা করাও একায়িরমর দারেত্ব। এ োো একায়িরম কর্তমক প্ররশক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপর রবরভন্ন বই, জান মাল, 

গয়বষণাপত্র ইিযারদ প্রকাশ করা হ্য়ে থায়ক। বিমমায়ন রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম প্রশাসন কযািার োোও অন্যান্য কযািার 

কম মিারীয়দর জন্য বুরনোরদ প্ররশক্ষণসহ্ রবরভন্ন হমোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম আয়োজন করয়ে; 

 

৯.২.৩ বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস প্রশাসন একায়িরম রব.রস.এস. প্রশাসন কযািার কম মকিমায়দর জন্য হদয়শর অন্যিম শীষ ম প্ররশক্ষণ 

প্ররিষ্ঠান; ঢাকা মহ্ানগরীর প্রাণয়কন্দ্র শাহ্বাগ অযায়ভরনউ-এর ২.৩৫ একর জরময়ি দুইটি একায়িরমক ভবন রনয়ে রব.রস.এস. 

প্রশাসন একায়িরম অবরস্থি। একায়িরমর কম মকিমা-কম মিারীয়দর জন্য শাহ্বায়গর রনকটবিী নীলয়ক্ষযি এলাকাে ১.৬৮ একর 

জরম আবাসন সুরবধা রয়েয়ে;  
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৯.২.৪ জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর স্বয়ের ক্ষুধা ও দাররদ্রযমুক্ত হসানার বাংলা গোর প্রিযয়ে হপশাদার, দক্ষ এবং 

সৃজনশীল হদশয়প্ররমক সরকারর কম মকিমা বিরর করয়ি এবং হদয়শর জািীে প্ররশক্ষয়ণর পীঠস্থায়ন পররণি হ্য়ি একায়িরম 

িার রূপকল্প রনধ মারণ কয়র রনরলস কাজ কয়র র্ায়চ্ছ। রব.রস.এস. প্রশাসন কযািায়রর কম মকিমাগয়নর প্ররশক্ষণ সুরবধা বৃরির 

জন্য একায়িরমর ১৫ িলারবরশষ্ট ভবনটি মাননীে প্রধানমন্ত্রী হশখ হ্ারসনার সরকায়রর প্রথম হমোয়দ রনরম মি হ্ে। রিরন ১৯৯৮ 

রিষ্টায়ের ৪ মাি ম এ ভবনটির রভরত্ত প্রস্তর স্থাপন কয়রন এবং ২০০১ রিষ্টায়ের ৩ জুন িাররয়খ এটি উদ য়বাধন কয়রন। মাননীে 

প্রধানমন্ত্রী হশখ হ্ারসনার বিমমান হমোয়দ ভবনটির উর্ধ্মমুখী সম্প্রসারয়ণর কাজ সম্পয়ন্নর মােয়ম ভবনটিয়ি প্ররশক্ষয়ণর 

আধুরনক সুরবধারদ রনরিি করা হ্ে। 

৯.২.৫ সরকারর কম মকিমায়দর প্ররশক্ষণ প্রদায়নর রনরমত্ত ১৯৬০ রিষ্টায়ের জানুোরর মায়স হগয়জয়টি অরফসাস ম হিরনং একায়িরম (য়গাটা) 

নায়ম এ প্ররিষ্ঠানটি স্থাপন করা হ্ে। পরবিীকায়ল ১৯৭৭ রিষ্টায়ের হফব্রুোরর মায়স এ প্ররিষ্ঠায়নর নাম পররবিমন কয়র রসরভল 

অরফসাস ম হিরনং একায়িরম (য়কাটা) নামকরণ করা হ্ে; ১৯৮৪ রিষ্টায়ের এরপ্রল মায়স এ প্ররিষ্ঠানটি বাংলায়দশ হলাক প্রশাসন 

প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (রব.রপ.এ.টি.রস)-এর সয়ঙ্গ যুক্ত করা হ্ে। িৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আইটি শাখার ১১ জানুোরর ১৯৮৭ 

িাররয়খর হগয়জট অনুর্ােী (বাংলায়দশ হলাকপ্রশাসন প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্রর বরদ অব গভন মরস ৩ রিয়সম্বর ১৯৮৬ িাররয়খর রসিান্ত 

অনুর্ােী সায়বক হকাটা ও বিমমান আঞ্চরলক হলাক প্রশাসন হকয়ন্দ্রর সকল স্থাবর সম্পরত্ত, আসবাবপত্রারদ (রবশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত 

োো) বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস প্রশাসন একায়িরমর অনুকূয়ল প্রদত্ত ও স্থানান্তর করা হ্ে। ১৯৮৭ রিষ্টায়ের ১০ অয়টাবর 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর (Attached Department) রহ্সায়ব বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস প্রশাসন একায়িরম নায়ম 

প্ররিষ্ঠা লাভ কয়র এবং ২১ অয়টাবর হথয়ক আনুষ্ঠারনক র্াত্রা শুরু কয়র। 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল :  

একায়িরমর অবকাঠায়মাগি সক্ষমিা বৃরির জন্য একায়িরমর ৫ম িলাে আধুরনক িাইরনং রুম স্থাপন, প্ররশক্ষণাথীয়দর হখলাধুলার 

সুয়র্াগ বৃরির জন্য রিনটি নতুন ব্যািরমন্টন হকাট ম রনম মাণ ও অন্যান্য হখলার মাঠ সংস্কার ও হমরামিকরণ, একায়িরমর রান্না ঘয়রর 

আধুরনকীকরয়ণর জন্য আধুরনক সরঞ্জামারদ স্থাপন, প্ররশক্ষণাথীয়দর আবারসক কক্ষসহ্ একায়িরমর সম্পূণ ম কযাম্পাস ইন্টারয়নট 

কায়নরটরভটির আওিাে রনয়ে আসা হ্য়েয়ে। এ োো রব.রস.এস. প্রশাসন একয়িরমর সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকয়ল্পর আওিাে মূল ভবয়নর 

সংস্কার কাজ এবং নতুন ভবয়ন ফাোর হসন্সর স্থাপন কাজ সম্পন্ন হ্য়েয়ে। 

প্ররশক্ষণসংিান্ত :  

রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরমর ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরময়ি ১৯টি প্ররশক্ষয়ণর মােয়ম সব ময়মাট ৫৭৯ জন 

কম মকিমায়ক প্ররশক্ষণ প্রদান করার হ্য়েয়ে। িন্ময়ে ০৬টি দীঘ ম হমোরদ হকাস ম এবং ১৩টি স্বল্প হমোরদ হকাস ম; রনয়ম্ন একনজয়র প্ররশক্ষণ 

হকায়স মর সারব মক িথ্যারদ হদওো হ্য়লা: 

একনজয়র ২০২০-২১ অথ মবের 

িরমক হকায়স মর নাম হকায়স মর সংখ্যা প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা 

০১ আইন ও প্রশাসন হকাস ম ০৫ ১৯৫ 

০২ বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম ০১ ৪০ 

০৩ রফটরলেভুক্ত ইউএনও-হদর ওররয়েয়ন্টশন হকাস ম ০৪ ৮৪ 

০৪ রনব মাহ্ী ম্যারজয়েরস ও হমাবাইল হকাট ম-রবষেক অনলাইন প্ররশক্ষণ হকাস ম (৩০ 

কম মরদবস প্ররিরদন ০১ ঘণ্টা কয়র হসশন) 

০১ ৩৯ 
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০৫ উন্নেন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্ররশক্ষণ হকাস ম ০২ ৭৩ 

০৬ Short Training of Civil Service Officials (S2) on Public Procurement 

(হমোদ ০৩ রদন) 

০৩ ৭৬ 

০৭ ইংরলশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্ররফরসয়েরন্স হকাস ম ০২ ৩২ 

০৮ Consultation, Facilitation & Management Technique (P4D) 

(হমোদ ০২ রদন) 

০১ ৪০ 

সব ময়মাট= (পাঁিশি উনআরশ) ১৯ ৫৭৯ 

 

হনাট : ০৫টি আইন ও প্রশাসন হকায়স মর ময়ে ৩টি আইন ও প্রশাসন হকাস ম (১১৬িম, ১১৭িম এবং ১১৮িম) দুটি 

অথ মবেয়রর সম্পন্ন হ্য়েয়ে। বরণ মি রিনটি প্ররশক্ষণ হকায়স ম ১১৬ জন প্ররশক্ষণাথী রেল। 

প্রকাশনাসংিান্ত :  

একায়িরম বািমা (জুলাই-হসয়েম্বর ২০২০, অয়টাবর-রিয়সম্বর ২০২০, জানুোরর-মাি ম ২০২১ এবং এরপ্রল-জুন ২০২১) জান মাল ভরলউম 

৩৩ সংখ্যা-১ ও জান মাল ভরলউম ৩৩ সংখ্যা-২, বারষ মক প্ররিয়বদন ২০১৯-২০, প্ররশক্ষণ বষ মপরঞ্জ ২০২০-২১ এবং বাৎসররক হিস্ক 

কযায়লন্ডার প্রকায়শর কার্ মিম সম্পন্ন হ্য়েয়ে; 

িথ্যপ্রযুরক্তসংিান্ত :  

 ই-নরথ কার্ মিম শিভায়গ উন্নীি হ্য়েয়ে; 

 একায়িরমর সাভ মায়রর রক্ষণায়বক্ষণ ও রনরাপত্তা রনরিিকরয়ণর কাজ বাংলায়দশ করম্পউটার কাউরন্সল-এর মােয়ম সুররক্ষি 

করা হ্য়েয়ে; 

 ইন্টারয়নট কায়নরটরভটির ব্যান্ডউইথ প্রাে রদ্বগুণ (২০০ এমরবরপএস) করা হ্য়েয়ে;  

 একায়িরমর কার্ মিমসমূহ্ রিরজটাল েযাটফয়ম ম বাস্তবােয়নর জন্য ERP Software-এর মােয়ম কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; 

 একায়িরমর ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবটি সফটওেযায়রর মােয়ম নতুন ভাস ময়ন পররিালনার উয়যাগ হনওো হ্য়েয়ে; এবং 

 িথ্য বািােন িথা ওয়েবসাইট রনেরমি হ্ালনাগাদ করা হ্য়ে থায়ক। 

 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 

প্ররশক্ষণসংিান্ত :  

রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরমর ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র হমাট ৪৮টি প্ররশক্ষণ হকাস ম অন্তভু মক্ত কয়র প্ররশক্ষণ বষ মপরঞ্জর খসো 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে; 

প্রকাশনাসংিান্ত : 

রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরমর ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র একায়িরম বািমা ৪ (িার) টি, জান মাল ২ (দুই) টি, বারষ মক প্ররিয়বদন ১ (এক) টি, 

প্ররশক্ষণ বষ মপুরঞ্জ ১ (এক) টি এবং বাৎসররক হিস্ক কযায়লন্ডার ১ (এক) টি প্রকাশ করা হ্য়ব। 

িথ্য প্রযুরক্তসংিান্ত : 

 একায়িরমর সকল নরথর কার্ মিম ই-নরথয়ি বাস্তবােয়নর জন্য পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ করা হ্য়ব; 

 ওয়েবসাইয়ট প্রকাশয়র্াগ্য সকল িথ্য রনধ মাররি সময়ের ময়ে ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ করা হ্য়ব; 
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 একায়িরমর সাভ মার হমইনয়টন্যান্স এবং অন্যান্য আইরসটিরবষেক কার্ মিম র্থার্থভায়ব বাস্তবােয়নর জন্য কাররগরর 

সক্ষমিাসম্পন্ন হকান প্ররিষ্ঠায়নর সয়ঙ্গ হমইনয়টন্যান্স চুরক্ত করা হ্য়ব; 

 একায়িরমর ইন্টারয়নট সমস্য ার স্হ্ােী সমাধায়নর জন্য বিমমান রসয়েয়মর সয়ঙ্গ সামঞ্জস্য পূণ ম রিভাইস স্হ্াপনপূব মক কযাম্পায়সর 

স্হ্ানসমূয়হ্ রনররবরচ্ছন্ন wi fi কায়নরটরভটির আওিাে আনার জন্য কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়ব; এবং 

 ইন্টারয়নট কায়নরটরভটি রনররবরচ্ছন্ন ও দ্রুিগরির করা জন্য ব্যান্ডউইথ বাোয়নার পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ করা হ্য়ব। 

 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি পররকল্পনা : 

প্ররশক্ষণসংিান্ত : 

রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরমর ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম রবরভন্ন 

প্ররশক্ষণ হকায়স মর হকাস ম কাররকুলায়ম এ রবষয়ে মরিউল অন্তভু মক্ত কয়রয়ে। র্া রনম্নরূপ : 

হকায়স মর নাম মরিউল রবষে হসশন সংখ্যা 

আইন ও প্রশাসন হকাস ম Sustainable Development Goals(Workshop) ০২ 

উন্নেন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা Sustainable Development Goals ০২ 

রফটরলে ইউএনও হদর ওররয়েয়ন্টশন হকাস ম Sustainable Development Goals ০২ 

 

িথ্য প্রযুরক্তসংিান্ত : 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়নর লয়ক্ষয একায়িরমর প্ররশক্ষণ হকাস মসমূয়হ্র প্ররশক্ষণ অরধয়বশয়ন বক্তা রহ্সায়ব SDG রবষয়ে 

অরভজ্ঞ সরকায়রর সরিব পর্ মায়ের কম মকিমাগণয়ক বক্তব্য প্রদায়নর জন্য আমন্ত্রণ জানায়না হ্য়ে থায়ক। এ োো, সরকার কর্তমক রনয়দ মরশি 

সকল রিরজটাল কার্ মিম বাস্তবােয়ন একায়িরমর প্রয়িষ্টা অব্যাহ্ি রয়েয়ে। 

 

আন্তজমারিক সংস্থাসমূয়হ্র সয়ঙ্গ রদ্বপারক্ষক আয়লািনা/সময় ািা স্মারক/চুরক্ত এবং ববয়দরশক সফয়র অরজমি সফলিার রববরণ : 

রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরময়ি আইন ও প্রশাসন হকায়স মর প্ররশক্ষণাথীয়দর ইংয়ররজ রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রদায়নর জন্য British 

Council Bangladesh সয়ঙ্গ চুরক্ত, রব.রস.এস. কযািায়রর ৬০০ জন কম মকিমায়ক িে ব্যবস্থাপনা রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রদায়নর 

জন্য ITCILO-এর সয়ঙ্গ চুরক্ত এবং আইন ও প্রশাসন হকায়স মর প্ররশক্ষণাথীয়দর ইংয়ররজর পাশাপারশ অন্য দুটি জারিসংয়ঘর ভাষা 

হশখায়নার জন্য Alliance Francaise de Dhaka-এর সয়ঙ্গ হর্াগায়র্াগ রয়েয়ে। 

 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ: 

 একায়িরমর সাভ মার হমইনয়টন্যান্স এবং অন্যান্য আইরসটি রবষেক কার্ মিম র্থার্থভায়ব বাস্তবােয়নর জন্য কাররগরর 

সক্ষমিাসম্পন্ন হকায়না প্ররিষ্ঠায়নর সয়ঙ্গ হমইনয়টন্যান্স চুরক্ত করা হ্য়ব; এবং 

 একায়িরমর ইন্টারয়নট সমস্য ার স্হ্ােী সমাধায়নর জন্য বিমমান রসয়েয়মর সয়ঙ্গ সামঞ্জস্য পূণ ম রিভাইস স্হ্াপনপূব মক কযাম্পায়সর 

স্হ্ানসমূহ্ রনররবরচ্ছন্ন wi fi কায়নরটরভটির আওিাে আনার জন্য কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়ব। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

আইন ও প্রশাসন হকায়স ম ই-গভন্যমান্স রবষয়ে ০১টি পূণ মাঙ্গ মরিউল ও ইয়নায়ভশন রবষয়ে ০১টি কম মশালা রয়েয়ে। এ োো ই-নরথ, ই-

রজরপসহ্ ই-গভন্যমান্স রবষয়ে অন্যান্য হকায়স মও পাঠদান করা হ্ে এবং একায়িরমর সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকয়ল্পর আওিাে একায়িরমর 

প্ররশক্ষণ বষ মপরঞ্জয়ি গভন্যমান্স আইটি অযান্ড ম্যায়নজয়মন্ট শীষ মক ০১টি পূণ মাঙ্গ হকাস ম রয়েয়ে। 

 

একায়িরমর সহ্য়র্াগী জািীে ও আন্তজমারিক প্ররশক্ষণ সংস্থাসমূহ্ 

জািীে পর্ মায়ে 

 বাংলায়দশ হলাক প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (রব.রপ.এ.টি.রস); 
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 ভূরম প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (এলএটিরস); 

 জািীে পররকল্পনা ও উন্নেন একায়িরম (এনএরপরি); 

 বাংলায়দশ ইনরেটিউট অব অযািরমরনয়েশন অযান্ড ম্যানয়জময়ন্ট (রবোম); এবং 

 ন্যাশনাল একায়িরম ফর এডুয়কশন ম্যায়নজয়মন্ট (নায়েম)। 

আন্তজমারিক পর্ মায়ে 

 এরশোন ইনরেটিউট অব হটকয়নালরজ (এআইটি), থ্যাইল্যান্ড; 

 লাল বাহ্দুর শাস্ত্রী জািীে প্রশাসন একায়িরম (এলরবএসএনএএ), ভারি; 

 অযািরমরনয়েটিভ োফ কয়লজ অফ ইরন্ডো (এএসরসআই), ভারি; 

 জাপান ইন্টারন্যাশনাল হকা-অপায়রশন এয়জন্সী (জাইকা), জাপান; 

 হকাররোন ইন্টারন্যাশনাল হকা-অপায়রশন এয়জন্সী (ক৩০ ইকা), হকাররো; 

 িাইরনজ একায়িরম অফ গভন্যমান্স (রসএরজ), িীন; 

 ম্যাককুোরর ইউরনভারস মটি, অয়েরলো; এবং 

 ইউরনভারস মটি পুত্রা মালয়েরশো (ইউরপএম), মালয়েরশো; 

ভরবষ্যি পররকল্পনা 

 প্ররশক্ষয়ণর কায়জ ব্যবহ্ায়রর জন্য একায়িরমর ভবনসমূহ্য়ক আধুরনক সুয়র্াগ-সুরবধা সংবরলি করা; 

 জনবল কাঠায়মার পুনরব মন্যাস কয়র ২৭১ জয়ন উন্নীি করা; 

 ঢাকা হজলার হকরানীগঞ্জ উপয়জলাধীন মুগারির হমৌজাে আন্তজমারিক মানসম্পন্ন আধুরনক সুয়র্াগ সুরবধা সংবরলি দৃরষ্টনন্দন 

কযাম্পাস বিরর করা; 

 জািীে ও আন্তজমারিক সংস্থার সয়ঙ্গ সহ্য়র্ারগিা বৃরিকরণ; েযাটফম ম ফর িােলগ প্রকয়ল্পর আওিাে অনুষদ সদস্য  এবং 

প্রশাসন কযািায়রর কম মকিমায়দর জন্য প্ররশক্ষণ পররিালনা; 

 আইন ও প্রশাসন হকাস ম এবং বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকায়স মর কাররকুলাম সংযুক্ত কয়র মােমাস/রিয়োমা রিরগ্র প্রদান; 

 ইন্টারন্যাশনাল কনয়ভনশন হসন্টার স্থাপন করা; 

 অনলাইন হকাস ম পররিালনা করা; 

 প্ররশক্ষণ ম্যানুোল ও কাররকুলাম উন্নি করা; এবং 

 আধুরনক মূল্যােন হকৌশল প্রণেন করা। 

একায়িরমর িযায়লঞ্জ 

 একায়িরময়ি প্ররশক্ষণাথীয়দর জন্য আদশ ম ও অনুকরণীে কম মকিমা পদােন করা এবং কমপয়ক্ষ দুইবের একায়িরময়ি হথয়ক বদরল 

না করা; 

 একায়িরময়ি কম মরি কম মকিমাগয়ণর জন্য রবয়শষ প্রয়ণাদনার ব্যাবস্থা করা; 

 বুরনোরদ প্ররশক্ষণ সমারপ্তর পর পরই কম মকিমায়দর আইন ও প্রশাসন হকায়স মর ময়নানেন প্রদান বােিামূলক করা;  

 আইন ও প্রশাসন হকায়স ম হকাস ম ম্যায়নজয়মন্ট টিয়মর জন্য হকায়না আরথ মক প্রয়ণাদনা না থাকা; এবং 

বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস অযািরমরনয়েশন একায়িরম জনবা্ধ ব প্রশাসন ব্যবস্থা গয়ে তুলয়ি প্ররিশ্রুরিবি, হর্খায়ন সরকায়রর রূপকল্প 

২০২১, এস.রি.রজ. ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১, স্বাধীনিার শিবারষ মকী এবং হিল্টা েযান ২১০০ অজময়ন গুরুত্বপূণ ম অবদান রাখয়ব। বঙ্গবন্ধুর 

স্বয়ের হসানার বাংলায়দশ গয়ে হিালার লয়ক্ষয দক্ষ ও হর্াগ্য সরকারর কম মকিমা বিররয়ি হদশ হসরা গরিশীল প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান রহ্সায়ব 

কাজ কয়র হর্য়ি রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম প্ররিজ্ঞাবি। 

৯.৪ বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম 

প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম ম রনয়োরজি সকল অসামররক কম মিারী এবং িায়দর পররবারবয়গ মর আথ ম-সামারজক রনরাপত্তা রবধানসহ্ র্তণমূল পর্ মায়ে 

অরধক কল্যাণ সাধয়নর লয়ক্ষয সায়বক সরকারর কম মিারী কল্যাণ অরধদপ্তর ও হবাি ম অব িারেজ (কল্যাণ িহ্রবল ও হর্ৌথরবমা িহ্রবল)-

হক একীভূি কয়র ২০০৪ রিষ্টায়ে ১ নং আইয়নর মােয়ম বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম গঠিি হ্ে; হবাি ম গঠয়নর মােয়ম কম মিারী 
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ও িায়দর পররবায়রর রবরভন্ন আরথ মক হসবা প্রদায়নর লয়ক্ষয কল্যাণ হবাি ময়ক সারব মকভায়ব একটি দক্ষ, যুয়গাপয়র্াগী িথ্য প্রযুরক্তসমৃি 

আদশ ম প্ররিষ্ঠান রহ্সায়ব গয়ে হিালা হ্য়চ্ছ; বিমমায়ন হবায়ি মর প্রধান কার্ মালে ঢাকাসহ্ ৭টি রবভায়গ কল্যাণ কার্ মিম িালু রয়েয়ে; 

 

বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর ২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল রনম্নরূপ : 

(ক) মারসক কল্যাণ ভািা : সরকারর ও িারলকাভুক্ত স্বােত্তশারসি সংস্থার অক্ষম ও কম মরি অবস্হ্াে হকায়না কম মকিমা কম মিারী 

মৃতুবরণ করয়ল িার পররবারয়ক অনরধক ১৫ (পয়নয়রা) বের এবং কম মকিমা কম মিারী অবসর প্রারপ্তর পর ১০ বের অরিিান্ত হ্ওোর 

পূয়ব ম মৃতুযবরণ করয়ল মৃতুযর িাররখ হ্য়ি ১০ বেয়রর অবরশষ্ট সমে পর্ মন্ত সয়ব মাচ্চ টা: ২,০০০/- (দুই হ্াজার) হ্ায়র ধারাবারহ্কভায়ব 

মারসক কল্যাণ ভািা প্রদান করা হ্ে; ০১ জুলাই ২০২০ হথয়ক ৩০ জুন ২০২১ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনয়ম্ন 

হদওো হ্য়লা : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা: ৬৫,৩০,০০,০০০/-/- ৫৪,৩২,১৬,১৬৯/- ৪,১৮২ জন এবং পূব ম হ্য়ি িলমান ৩৩,৭৯৭ 

জনসহ্ হমাট ৩৭,৯৭৯ জন, িলরি বের 

৬,১০৫টি কায়ি মর হমোদ হশষ হ্য়েয়ে; 

(খ) রবয়শষ সাহ্ায্য (রিরকৎসা, রশক্ষাবৃরত্ত ও দাফন/অয়ন্তযরষ্টরিো (অবসরপ্রাপ্ত অক্ষম ও মৃি কম মকিমা/কম মিারীগয়ণর) : 

রিরকৎসা, রশক্ষাবৃরত্ত এবং দাফন/অয়ন্তযরষ্টরিো : সরকারর ও িারলকাভুক্ত স্বােত্তশারসি সংস্থাে কম মরি, অবসরপ্রাপ্ত, মৃি কম মকিমা 

কম মিারীর রনজ ও পররবায়রর সদস্য য়দর জন্য প্ররি অথ মবেয়র একবার সয়ব মাচ্চ ৪০,০০০/- টাকা রিরকৎসা সাহ্ায্য হদওো হ্ে। সরকারর 

ও িারলকাভুক্ত স্বােত্তশারসি সংস্থার মৃি, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কম মকিমা কম মিারীর অনরধক দুসন্তানয়ক নবম হেরণ হথয়ক সয়ব মাচ্চ 

পর্ মায়ে অেেয়নর জন্য বেয়র একবার রনরদ মষ্ট হ্ায়র রশক্ষাবৃরত্ত প্রদান করা হ্ে। সরকারর ও িারলকাভুক্ত স্বােত্তশারসি সংস্থার মৃি, 

অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কম মকিমা কম মিারীর ও িায়দর পররবায়রর হকায়না সদয়স্য র মৃতুযর হক্ষয়ত্র সব মসাকুয়ল্য টা: ১০,০০০/-

দাফন/অয়ন্তযরষ্টরিোর সাহ্ায্য বাবদ প্রদান করা হ্য়চ্ছ। ০১ জুলাই ২০২০ হথয়ক ৩০ জুন ২০২১ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও 

উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনয়ম্ন হদওো হ্য়লা: 

 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা: ২৫,৫৭,৭০,০০০/- ২২,৯৯,৬০,৫০০/- ১৬,৪১৯ জন 

 

(গ) হদয়শ ও রবয়দয়শ জটিল ও ব্যেবহুল হরায়গর রিরকৎসা সাহ্ায্য : কম মরি সরকারর কম মকিমা, কম মিারীর রনয়জর হদয়শ/রবয়দয়শ 

জটিল ও ব্যেবহুল হরায়গর রিরকৎসাে িাকরর জীবয়ন এক বা একারধক বায়র সয়ব মাচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা আরথ মক সাহ্ায্য প্রদান করা হ্ে। 

সরকারর-কম মকিমা কম মিারীয়দর অসহ্াে অবস্থাে এ সাহ্ায্য প্রদান সরকায়রর একটি মহ্ৎ উয়যাগ। ০১ জুলাই ২০২০ হথয়ক ৩০ জুন 

২০২১ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনয়ম্ন হদওো হ্য়লা : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা : ৪০,০০,০০,০০০/- ৩৯,০৩,৩৯,৫৪০/- ২,৩১২ জন 

 

(ঘ)  হর্ৌথরবমার এককালীন সাহ্ায্য : সরকারর ও িারলকাভুক্ত স্বােত্তশারসি সংস্থাে িাকরররি অবস্থাে হকায়না কম মকিমা 

কম মিারীর মৃতুয হ্য়ল িাঁর পররবারয়ক উক্ত কম মিারীর সব ময়শষ প্রাপ্ত মারসক মূলয়বিয়নর ২৪ (িরব্বশ) মায়সর সমপররমাণ অথ ম বা অন্যর্ধ্ম 

২ (দুই) লাখ টাকা হর্ৌথরবমার এককালীন সাহ্ায্য রহ্সায়ব প্রদান করা হ্ে। ০১ জুলাই ২০২০ হথয়ক ৩০ জুন ২০২১ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের 

রহ্সাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনয়ম্ন হদওো হ্য়লা:  

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা : ৫৫,০০,০০,০০০/- ৫৩,৭০,৬৪,৬৪৫/- ৩,২৩২ জন 
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(ঙ) রশক্ষাবৃরত্ত : প্রজািয়ন্ত্রর ৩ে ও ৪থ ম হেরণর কম মরি সরকারর কম মিারীয়দর অনরধক দুসন্তানয়ক ৬ষ্ঠ হেরণ হথয়ক সয়ব মাচ্চ পর্ মায়ে 

অেেয়নর জন্য বেয়র একবার রশক্ষাবৃরত্ত হদওো হ্ে। এ কম মসূরি ৩ে ও ৪থ ম হেরণর কম মিারীয়দর হেয়ল হময়েয়দর রশক্ষাে রবয়শষ অবদান 

রাখয়ে। ০১ জুলাই ২০২০ হথয়ক ৩০ জুন ২০২১ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনয়ম্ন হদওো হ্য়লা : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা. ২০,৭৫,০০,০০০/- - কয়রানাভাইরায়সর জন্য সভা করা সম্ভব হ্েরন 

 

(ি) োফবাস সারভ মস কম মসূরি : োফবায়স র্ািাোয়ির জন্য বেবায়স প্ররি রকয়লারমটায়র ৫০ পেসা ও রমরনবায়স ১০০ পেসা 

হ্ায়র ভাো আদাে করা হ্ে। এ কম মসূরির অধীয়ন বিমমায়ন িলমান ৭৬টি বায়সর ময়ে ৫০টি সরকায়রর এবং ২৬টি রবআরটিরস হ্য়ি 

ভাোকৃি বাস রয়েয়ে; উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনয়ম্ন হদওো হ্য়লা : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০২০-২০২১ ১১,৯৭,৪২,৫০০/- ৭,৯১,০২,৩০২/- ৭,০৪৫ জন 

 

(ে) দাফন/অয়ন্তযরষ্টরিো : সরকারর কম মিারীর রনয়জর মৃতুযর হক্ষয়ত্র ০১/০৭/২০১৬ িাররখ হ্য়ি ৩০,০০০/- (রত্রশ হ্াজার) টাকা 

এবং পররবায়রর সদস্য য়দর মৃতুযর হক্ষয়ত্র লাশ দাফয়নর জন্য ১০,০০০/-(দশ হ্াজার) দাফন/অয়ন্তযরষ্টরিোর সাহ্ায্য বাবদ প্রদান করা 

হ্য়চ্ছ। ০১ জুলাই ২০২০ হথয়ক ৩০ জুন ২০২১ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনয়ম্ন হদওো হ্য়লা : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা: ৮,০০,০০,০০০/- ৭,৫৫,০০,০০০/- ৩,০২৮ জন 

 

(জ) িাব/করমউরনটি হসন্টার : সরকারর কম মকিমা কম মিারীয়দর আবারসক এলাকাে িায়দর দ্বারা পররিারলি িাব/করমউরনটি 

হসন্টারয়ক এবং নতুন িাব/করমউরনটি হসন্টার স্থাপয়নর জন্য প্ররিবের আরথ মক অনুদান বরাে হদওো হ্ে। ০১ জুলাই ২০২০ হথয়ক ৩০ 

জুন ২০২১ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও উপকারয়ভাগী িাব/করমউরনটি হসন্টায়রর সংখ্যা রনয়ম্ন হদওো হ্য়লা : 

 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগী িাব/করমউরনটি হসন্টায়রর সংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা: ৫৪,০০,০০০/- - কয়রানা ভাইরায়সর জন্য এখনও পর্ মন্ত সভা হ্েরন 

 

( ) বারষ মক িীো প্ররিয়র্ারগিা: ঢাকা মহ্ানগরী ও রবভাগীে পর্ মায়ে ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশাহ্ী, খুলনা, বররশাল, রসয়লট ও রংপুয়র 

কম মরি সরকারর কম মকিমা কম মিারী ও িায়দর সন্তানয়দর জন্য প্ররিবের িীো প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন করা হ্য়ে থায়ক। ০১ জুলাই 

২০২০ হথয়ক ৩০ জুন ২০২১ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও িীো প্ররিয়র্ারগিাে অংশগ্রহ্ণকারীয়দর সংখ্যা রনয়ম্ন হদওো হ্য়লা : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম প্ররিয়র্াগীর সংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা: ১,০৩,০০,০০০/- - কয়রানা ভাইরায়সর জন্য সংরিষ্ট অথ মবেয়র হকায়না িীো 

প্ররিয়র্ারগিা অনুরষ্ঠি হ্েরন; 

 

(ঞ) মরহ্লা কাররগরর প্ররশক্ষণ হকন্দ্র : সরকারর কম মকিমা কম মিারীয়দর উপর রনভ মরশীল মরহ্লায়দরয়ক কম মমুখী রশক্ষাে রশরক্ষি 

কয়র আত্মরনভমরশীল করার লয়ক্ষয ঢাকা মহ্ানগরী, িট্টগ্রাম, রাজশাহ্ী, খুলনা ও বররশায়ল মরহ্লা কাররগরর প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্র করম্পউটার, 

গ্রারফি রিজাইন, হসয়িটাররয়েল সাইন্স, হসলাই, এমেেিারর, উলবুনন হকাস ম িালু আয়ে। প্ররশক্ষণ হকন্দ্রসমূয়হ্ সরকারর কম মকিমা 

কম মিারীয়দর স্ত্রী ও কন্যাগণ প্ররশক্ষণ গ্রহ্ণ কয়র রবরভন্ন সরকারর/আধাসরকারর ও স্বােত্তশারসি প্ররিষ্ঠায়ন িাকরর রনয়ে এবং রনয়জ 

আত্মকম মসংস্থায়নর মােয়ম িারা সামারজকভায়ব প্ররিষ্ঠা লাভ করয়ে হিমরন পররবায়র আরথ মক সচ্ছলিা আনেয়ন ভূরমকা রাখয়ে। 

হকন্দ্রগুয়লা পররিালনাে ৪৭টি পদ রয়েয়ে। ০১ জুলাই ২০২০ হথয়ক ৩০ জুন ২০২১ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

রনয়ম্ন হদওো হ্য়লা : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা: ২,৭২,৪৯,৫০০/- ২,১৮,০৪,১২৮/- ৯৮৫ জন 
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২০২০-২১ অথ মবেয়র কম মপররকল্পনা : 

 রবভাগীে কার্ মালয়ে হসবা পিরি (সাধারণ রিরকৎসা অনুদান, রশক্ষাবৃরত্ত, কল্যাণভািা, হর্ৌথরবমার এককালীন অনুদান ও 

দাফন/অয়ন্তযরষ্টরিো) সহ্জীকরণ ও দ্রুি রনষ্পরত্ত; 

 প্রধান কার্ মালয়ের কল্যাণভািা, হর্ৌথরবমার এককালীন অনুদান ও দাফন/অয়ন্তযরষ্টরিোর কার্ মিম অন-লাইয়ন সম্পাদন; এবং 

 বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর (কম মকিমা ও কম মিারী) িাকরর প্ররবধানমালা, ২০১৩ সংয়শাধন। 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ :  

 বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর রদলকুশাস্থ রনজস্ব জােগাে ৩০ িলা ভবন রনম মাণ :  

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর রনয়দ মশনা অনুর্ােী মরির লস্থ ৬ নং রদলকুশাে ৩ রবঘা ১৫ কাঠা জােগাে ৩০ িলা কল্যাণ হবায়ি মর বারণরজযক 

ভবয়নর নকশা ১০.০৩.২০১৯ িাররয়খ মাননীে প্রধানমন্ত্রীর রনকট উপস্থাপন করা হ্ে। মাননীে প্রধানমন্ত্রী কর্তমক রকছু রনয়দ মশনাসহ্ 

ভবনটি দৃরষ্টনন্দন, আকষ মণীে ও বহুরবধ সুরবধাসম্পন্ন ৩০িলা ভবন রনম মায়ণর পরামশ ম হদওো হ্ে;  

 KPIDC প্রস্তারবি ৩০ িলা ভবয়নর স্থয়ল ১২ িলা ভবন রনম মায়ণর অনুমরি প্রদান করাে এ রবষয়ে মাননীে প্রধানমন্ত্রীর রনয়দ মশনার 

জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে হথয়ক সার-সংয়ক্ষপ হপ্ররণ করা হ্ে। মাননীে প্রধানমন্ত্রী সার-সংয়ক্ষয়প ‘হর্ভায়ব অনুয়মাদন হদওো 

হ্য়েরেল হসভায়ব বাস্তবােন করুন’ ময়ম ম রনয়দ মশনা প্রদান করাে প্রস্তারবি ৩০ িলারবরশষ্ট কল্যাণ ভবন রনম মায়ণর লয়ক্ষয গণপূিম 

রবভাগ কর্তমক রিরপরপ প্রণেয়নর কাজ িলমান রয়েয়ে। সত্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হপ্ররণ করা সম্ভব হ্য়ব;  

 এ োো KPIDC প্রস্তারবি ভবয়নর স্থান ২৭ হম ২০২১ িাররখ পুনরাে পররদশ মন কয়রন এবং ১৭ জুন ২০২১ িাররখ সভা অনুরষ্ঠি 

হ্ে; KPIDC-হি োেপত্র প্রদায়নর রবষেটি প্ররিোধীন আয়ে; এবং  

 সরকারর কম মিারীয়দর প্ররিব্ধ ী সন্তানয়দর পুনব মাসন হকন্দ্র রনম মাণ: সরকারর কম মিারীয়দর রবয়শষ িারহ্দাসম্পন্ন (প্ররিব্ধ ী) সন্তানয়দর 

পুনব মাসয়নর লয়ক্ষয গাজীপুর হজলার জেয়দবপুর থানার নওগাঁও হমৌজার ভাওোল এয়েট-এর কময়বরশ ১৯.০০ একর সম্পরত্ত 

বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর অনুকুয়ল দীঘ ম হমোরদ রলজ প্রদায়নর জন্য ভূরম সংস্কার হবায়ি মর প্রস্তাব ভূরম মন্ত্রণালয়ে 

রবয়বিনাধীন রয়েয়ে। রলজ কার্ মিম দ্রুিিার সয়ঙ্গ সম্পয়ন্নর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ২৬.০৪.২০২১ িাররখ ৬১ নং স্মারয়ক 

ভূরম মন্ত্রণালয়ে পত্র হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে। 

 বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর রবভাগীে কার্ মালে, িট্টগ্রাম করমউরনটি হসন্টার রনম মাণ : বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর 

রবভাগীে কার্ মালে িট্টগ্রায়ম পুরািন করমউরনটি হসন্টায়রর স্থায়ন ২০ িলা বহুিল ভবন রনম মাণ করা হ্য়ব; 

 বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর রবভাগীে কার্ মালে, খুলনা করমউরনটি হসন্টার রনম মাণ: বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর 

রবভাগীে কার্ মালে খুলনার পুরািন করমউরনটি হসন্টারটি সংস্কায়রর উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম :  

 রসটিয়জন িাট মার-এ রনধ মাররি সময়ের ময়ে কার্ মিম সম্পাদন করা হ্য়চ্ছ; 

 হসবাপ্রাথীর নায়ম হর্ৌথরবমার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্যেবহুল হরায়গর রিরকৎসা অনুদান, সাধারণ রিরকৎসা, রশক্ষাবৃরত্ত, দাফন 

অনুদান-এর মঞ্জুররকৃি অথ ম হসবাপ্রাথীর ব্যাংক রহ্সায়ব EFT-এর মােয়ম সরাসরর হপৌুঁয়ে হদওো হ্য়চ্ছ; 

 GRS ও NIS-এর বাস্তবােন এবং 

 আয়বদনকারীয়ক অরফয়স visit শূয়ন্যর হকাঠাে নারময়ে আনা হ্য়েয়ে;  

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : ‘কল্যাণভািা, হর্ৌথরবমা ও দাফন অনুদান একীভূি করণ’ সংিান্ত ইয়নায়ভশন উয়যাগ 

বাস্তবােন করা হ্য়েয়ে; বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর ৩টি অনুদায়নর জন্য ১টি ফয়ম ম আয়বদন গ্রহ্ণ এবং ১ জন পররিালয়কর অধীয়ন 

একসয়ঙ্গ অনুায়মাদন প্রদায়নর জন্য এ উয়যাগ গৃহ্ীি হ্য়েয়ে; 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর প্রধান কার্ মালে হ্য়ি আয়বদনকারীগণয়ক আয়বদন গ্রহ্য়ণর 

িােরর নম্বর ও িাররখ, আয়বদয়ন আপরত্ত/ত্রুটি থাকয়ল িা জারনয়ে এবং আয়বদন অনুয়মাদয়নর রবষেটি িাঁয়দর (হসবাপ্রাথীর) হমাবাইল হফায়ন 

SMS-এর মােয়ম জানায়না হ্য়চ্ছ। হসবাপ্রাথীর নায়ম হর্ৌথরবমার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্যেবহুল হরায়গর রিরকৎসা অনুদান, সাধারণ 

রিরকৎসা, রশক্ষাবৃরত্ত, দাফন অনুদান-এর মঞ্জুররকৃি অথ ম হসবাপ্রাথীর ব্যাংক রহ্সায়ব EFT-এর মােয়ম সরাসরর হপৌুঁয়ে হদওো হ্য়চ্ছ।  

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি ম িথ্য অরধকার আইন, 

২০০৯-এর আয়লায়ক িথ্য সরবরায়হ্র জন্য ০৪ (িার) টি আয়বদন পাওো রগয়েয়ে এবং ০৪ (িার) টি আয়বদয়নরই জবাব প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

মাঠ পর্ মায়ের বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : রনজস্ব অথ মােয়ন ঢাকা ও রাজশাহ্ী রবভায়গর করমউরনটি হসন্টায়রর উন্নেন ও আধুরনকােয়নর 

কাজ সম্পন্ন করা হ্য়েয়ে;  
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প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে: কল্যাণভািা, হর্ৌথরবমা ও দাফন অনুদান একীভূি কয়র ১টি ফয়ম মর আয়বদন গ্রহ্ণ 

এবং ১ জন পররিালয়কর অধীয়ন একসয়ঙ্গ অনলাইয়ন আয়বদন গ্রহ্ণ ও অনুয়মাদন।  

৯.৫  সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তর 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়র সম্পারদি কার্ মাবরল : 

 সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তয়রর রবরভন্ন কযাটাগররর ৭০৯টি শূন্যপদ সরাসরর রনয়োয়গর মােয়ম পূরয়ণর জন্য আয়বদন গ্রহ্ণ করা 

হ্য়েয়ে; 

 অয়কয়জা হঘারষি ৮৪টি গারে রনলায়ম রবরি করা হ্য়েয়ে এবং রবরিলি ১,৬১,২৬,১৬৯/-(এক হকাটি একষরট্ট লক্ষ োরব্বশ হ্াজার 

একশি উনসত্তর) টাকা সরকারর হকাষাগায়র জমা করা হ্য়েয়ে; 

 অয়কয়জা হঘারষি ০১টি রজএমরভ অযারন লঞ্চ, ০৯টি রিিয়বাট ইরঞ্জন ও ০৪টি রিিয়বাট রনলায়ম রবরি করা হ্য়েয়ে এবং রবরিলি 

২০,১২,৫০০/-(রবশ লক্ষ বায়রা হ্াজার পাঁিশি) টাকা সরকারর হকাষাগায়র জমা করা হ্য়েয়ে; 

 রবোম ফাউয়ন্ডশন, আঞ্চরলক কার্ মালে, বগুো-য়ক ০২টি অয়কয়জা গারে রবনামূয়ল্য হ্স্তান্তর করা হ্য়েয়ে;  

 সরকারর র্ানবাহ্ন হমরামি কারখানাে ৯৩৯টি গারের হমজর এবং ৮৮৬টি গারের মাইনর হমরামি করা হ্য়েয়ে; 

 সরকারর র্ানবাহ্ন হমরামি কারখানার জরময়ি সরকারর ও হবসরকারর ৭০০টি গারের পারকমং হিস, মটর হমকারনক হিরনং 

হসন্টার ও অরফস হিসসহ্ বহুিল ভবন রনম মায়ণর জন্য প্রণীি নকশাে মাননীে প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ্ সম্মরি গ্রহ্য়ণর পর রিরপরপ 

প্রণেয়নর কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; 

 সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তয়রর ৩২০ জন কম মিারীয়ক ৫০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 শুিািারসংিান্ত রবষয়ে ১০০ জনয়ক এবং ইয়নায়ভশনসংিান্ত রবষয়ে ৯০ জনয়ক প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর জন্মশিবারষ মকী উদ র্াপন উপলয়ক্ষয রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভাগ/য়জলা/উপয়জলার 

১৮৪ জন কম মকিমায়ক রনয়ে সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তর কর্তমক গি ১০.০২.২০২১ রি. িাররয়খ ‘সুশাসন প্ররিষ্ঠাে বঙ্গবন্ধুর 

হনর্তমত্ব’ শীষ মক অনলাইন হসরমনায়রর আয়োজন করা হ্য়েয়ে;  

 সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তয়রর অগ মায়নাগ্রাম হ্ালনাগাদকরয়ণর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে ; 

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর জন্মশিবারষ মকী এবং স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী উদ র্াপন উপলয়ক্ষয সরকারর 

র্ানবাহ্ন অরধদপ্তয়রর প্রধান হগয়ট ০১টি রিরজটাল রিসয়ে হবাি ম স্থাপন করা হ্য়েয়ে;  

 গারের িাকা জীবাণুমুক্ত করার লয়ক্ষয পররবহ্ণ পুয়লর প্রয়বশ পয়থ জীবাণুনাশকযুক্ত জলাবি গরিয়রাধক স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

 হকারভি-১৯ পরররস্থরিয়ি সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তয়র ১০টি অয়টায়মটিক হ্যান্ড স্য ারনটাইজার হমরশন স্থাপন করা হ্য়েয়ে। হিঙ্গুর 

জীবাণুবাহ্ক অযারিস মশার সংিমণ হরাধকয়ল্প রনেরমি পুয়রায়না গারে ও গারের িলয়দশ এবং হেন পররষ্কার ও কীটনাশক হে 

করা হ্য়চ্ছ;  

 স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী ও মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয ঢাকা মহ্ানগরীয়ি ভ্রাম্যমাণ লাইয়েরর ও রভরিও িকুয়মনটারর প্রদশ মন িালু এবং 

সরকারর গারেয়ি লাগায়নার জন্য সুবণ মজেন্তীর হলায়গা সংবরলি রেকার বিরর করা হ্য়েয়ে; 

 ব্যবহ্ার অয়র্াগ্য গারে সংরক্ষয়ণর জন্য পুল ভবয়নর ৫ম িলাে রেল োকিার হশি রনম মাণ করা হ্য়েয়ে; 

 সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তয়রর পরিম পায়শ্বমর ৫ম িলা পররিালক ভবন ও গ্যায়রজ ভবন নতুনভায়ব সংস্কার/রক্ষণায়বক্ষণ করা 

হ্য়েয়ে; 

 উদ্ভাবনী উয়যাগ রহ্সায়ব অযাপয়সর মােয়ম হজলা-উপয়জলাে গারের টাোর-টিউব এবং ব্যাটারর সরবরাহ্ কার্ মিম িালুকরয়ণ 

মেমনরসংহ্ রবভায়গ পাইলটিং করা হ্য়েয়ে; 

 ই-য়টন্ডায়রর মােয়ম অরধদপ্তয়র রবরভন্ন ধরয়ণর পন্য িে কার্ মিম সম্পন্ন করা হ্য়েয়ে; এবং 

 রনরদ মষ্টস্থায়ন মেলা হফলার জন্য িাকাযুক্ত িরল বসায়না হ্য়েয়ে। 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা :  

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর জন্মশিবারষ মকী উদ র্াপন সফল করার লয়ক্ষয পররবহ্ণ হসবা প্রদান;  

 কয়রানাভাইরায়স আিান্ত সরকারর কম মিারী/য়রাগীর রিরকৎসাে পররবহ্ণ হসবাসহ্ রবরভন্ন হ্াসপািায়ল কিমব্যরি িাক্তারয়দর আনা-

হনওোর জন্য গারে হসবা প্রদান; 

 উপয়জলা রনব মাহ্ী কম মকিমায়দর জন্য প্ররিস্থাপক রহ্সায়ব ২৫টি রজপ িে; 

 হজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়ন ব্যবহ্ায়রর জন্য ১০টি জলর্ান (হকরবন ক্রুজার ও রিিয়বাট) িে; 
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 রবরভন্ন মন্ত্রণালে ও হজলা প্রশাসয়নর ব্যবহ্ায়রর জন্য ১৫টি মাইয়িাবাস িে; 

 Digital Service Implementation Roadmap-2021 বাস্তবােন; 

 সরকায়রর রাজস্ব আদায়ের লক্ষযমাত্রা অজময়ন কার্ মকরী পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ; 

 কম মিারীয়দর সক্ষমিা ও দক্ষিা বৃরির লয়ক্ষয যুয়গাপয়র্াগী প্ররশক্ষণ প্রদান ও সমসামরেক রবষে রনয়ে রবয়শষ লারন মং হসশন 

আয়োজন;  

 আধুরনক সুরবধাসম্পন্ন বহুিল কার পারকমং হিসসহ্ অরফস ভবন রনম মাণ; 

 ই-ফাইয়ল নরথ রনষ্পরত্ত বৃরিকরণ; 

 পর্ মােিয়ম অরধদপ্তয়রর মারলকানাধীন সকল হমাটরর্ায়ন হভরহ্য়কল িযাকার সংয়র্াজন; 

 পররবহ্ণ পুল ভবয়নর রনিিলাে হমরামি কারখানা স্থানান্তরকরণ; এবং 

 হকারভি-১৯-এর সংিমণ রনেন্ত্রয়ণ সরকারর রনয়দ মশনা শিভাগ বাস্তবােন। 

 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা :  

 পরলরস রসিান্ত গ্রহ্ণকারী কম মকিমা ও মাঠ প্রশাসয়নর কম মকিমাগয়ণর রনরাপদ, রনভ মরয়র্াগ্য, হটকসই এবং সাব মক্ষরণক র্ানবাহ্ন 

হসবা প্রদান; 

 নব রনয়োয়গর সমে আগ্রহ্ী ও হর্াগ্য নারী প্রাথীয়দর িাকররয়ি রনয়োগ প্রদান; 

 জনবয়লর স্বল্পিা দূরীকরয়ণ অরধদপ্তয়রর রবরভন্ন কযাটাগররর ৭০৯টি শূন্যপদ সরাসরর রনয়োয়গর মােয়ম পূরণ এবং অগ মায়নাগ্রাম 

হ্ালনাগাদ সংয়শাধয়নর কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

 প্রযুরক্ত জ্ঞানসম্পন্ন জনবল বিররর লয়ক্ষয যুয়গাপয়র্াগী প্ররশক্ষণ প্রদান; 

 রবরভন্ন পরলয়টকরনকযাল ইন্সটিটিউয়টর রশক্ষাথীয়দর আধুরনক প্ররশক্ষণ প্রদান; 

 সরকায়রর হকন্দ্রীে ও মাঠ প্রশাসয়ন রনরবরচ্ছন্ন ও মানসম্মি পররবহ্ণ হসবা রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয হমাটরর্ান/জলর্ান িে/সংগ্রহ্ 

এবং সরবরাহ্ এবং িালক পদােন; এবং 

 সরকারর র্ানবাহ্ন হমরামি কারখানার গারে হমরাময়ির সামথ্যম বৃরির লয়ক্ষয অরধকির আধুরনকােন। 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

 সরকারর র্ানবাহ্ন হমরামি কারখানার জরময়ি সরকারর ও হবসরকারর ৭০০টি গারে পারকমং হিস, মটর হমকারনক হিরনং হসন্টার 

ও অরফস হিসসহ্ বহুিল ভবন রনম মাণ; 

 রবভাগীে পর্ মায়ে জলর্ান হমরাময়ির সুরবধাসহ্ ওোকমশপ রনম মাণ;  

 সরকারর র্ানবাহ্ন হমরামি কারখানার গারে হমরাময়ির সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষয কারখানা আধুরনকােন;  

 Digital Service Implementation Roadmap-2021বাস্তবােন;  

 পর্ মােিয়ম অরধদপ্তয়রর শিভাগ হমাটরর্ায়ন হভরহ্কযাল িযাকার সংয়র্াজন; এবং 

 হমাবাইল অযায়পর মােয়ম হজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর গারের জন্য টাোরটিউব, ব্যাটারর ও অন্যান্য র্ন্ত্রাংশ সরবরাহ্করণ। 
 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম :  

শুিািারসংিান্ত প্ররশক্ষয়ণ দুনীরিম ও ৃঙ্খললাজরনি রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়ে থায়ক। এ োো হর্ হকায়না ৃঙ্খললাভঙ্গ ও দুনীরির 

ঘটনাে িাৎক্ষরণক কয়ঠার ব্যবস্থা হনওো হ্ে। ২০২০-২১ অথ মবেয়র ১৮টি নতুন রবভাগীে মামলা দায়ের এবং ১৫টি মামলাে ১৫ জন 

কম মিারীয়ক রবরভন্ন হমোয়দ শারস্ত প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম :  

ই-নরথর কার্ মিম িলমান। গারে বরাে এবং গারে হমরাময়ির রবষয়ে ব্যবহ্ারকারী কম মকিমায়ক হমাবাইয়ল এসএমএস-এর মােয়ম 

জারনয়ে হদওো হ্ে। হজলা ও উপয়জলাে বায়জট বরাে এবং গারে ব্যবহ্ায়রর না-দাবী সনদ ই-য়মইয়ল হপ্ররণ করা হ্ে। ৫০টি সরকারর 

গারেয়ি হভরহ্কযাল িারকং রসয়েম সংয়র্াজন করা হ্য়েয়ে। হমাবাইল অযায়পর মােয়ম হজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর গারের জন্য 

টাোরটিউব, ব্যাটারর ও অন্যান্য র্ন্ত্রাংশ সরবরাহ্ করা হ্ে। 
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কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : ১০টি অয়টায়মটিক হ্যান্ড হসরনটাইজার হমরশন স্থাপন করা হ্য়েয়ে; কম মিারীয়দর োফ 

গারেয়ি অরফয়স আনা-য়নওো করা হ্ে। হসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী রনধ মাররি হমোয়দর ময়ে রবরভন্ন অভযন্তরীণ হসবা প্রদান রনরিি 

করা হ্ে। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : ০১ জন িথ্য প্রারপ্তর আয়বদনকারীয়ক িারহ্দা হমািায়বক র্থাসময়ে ০৩টি 

িথ্য প্রদান করা হ্য়েয়ে। িথ্য করমশয়ন হকায়না আরপল দায়ের হ্েরন। 

 

৯.৬ মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধদপ্তর  

 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধদপ্তর গণপ্রজািন্ত্রী বাংলায়দশ সরকায়রর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত সংস্থা-এর সদর দপ্তর ঢাকার 

হিজগাঁও রশল্প এলাকাে অবরস্থি স্বাধীন সাব ময়ভৌম বাংলায়দয়শর অভুযদয়ের সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ সরকারর মুদ্রণ, হলখ সামগ্রী, ফম ম ও প্রকাশনা 

এবং হেশনারর অরফয়সর উত্তরসূরর রহ্সায়ব িৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের জাররকৃি Regulation No-G11/1p-13/72-

1002, dated-30 August ১৯৭২ হমািায়বক মুদ্রণ, হলখসামগ্রী, ফম ম ও প্রকাশনা পররদপ্তর প্ররিষ্ঠা লাভ কয়র। পরবিীকায়ল 

সরকায়রর রনরাপত্তাসংিান্ত হগাপনীে মুদ্রয়ণর প্রয়োজন রমটায়নার জন্য ১৯৭৫ রিষ্টায়ে বাংলায়দশ রনরাপত্তা মুদ্রণালে স্থাপন করা হ্ে। 

সরকার ২৬.০৪.২০০৫ িাররয়খ পররদপ্তরটিয়ক অরধদপ্তয়র উন্নীি কয়র। ১৫-০৬-২০১০ িাররয়খ মুদ্রণ, হলখ সামগ্রী, ফম ম ও প্রকাশনা 

অরধদপ্তয়রর নাম পররবিমন কয়র ‘মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধদপ্তর’ (রিরপরপ) নামকরণ করা হ্ে। মহ্াপররিালক অরধদপ্তয়রর প্রধান। িাঁর 

রনেন্ত্রণাধীন অরফস ও হপ্রসসমূহ্ রনম্নরূপ : 

(1) বাংলায়দশ সরকারর মুদ্রণালে (রবরজ হপ্রস);২ 

(2) গভন ময়মন্ট রপ্ররন্টং হপ্রস (রজরপ হপ্রস);  

(3) বাংলায়দশ রনরাপত্তা মুদ্রণালে (রবএসরপরপ); 

(4) বাংলায়দশ ফম ম ও প্রকাশনা অরফস (রবএফরপও); এবং 

(5) বাংলায়দশ হেশনারর অরফস (রবএসও)। 

 

এ োোও এ অরধদপ্তয়র রনম্নবরণ মি ০৮টি আঞ্চরলক অরফস রয়েয়ে :  

(1) ঢাকা আঞ্চরলক অরফস, হিজগাঁও, ঢাকা;  

(2) িট্টগ্রাম আঞ্চরলক অরফস, িট্টগ্রাম;  

(3) খুলনা আঞ্চরলক অরফস, খুলনা;  

(4) বগুো আঞ্চরলক অরফস, বগুো; 

(5) বররশাল আঞ্চরলক অরফস, বররশাল; 

(6) রংপুর আঞ্চরলক অরফস, রংপুর; 

(7) রসয়লট আঞ্চরলক অরফস, রসয়লট; এবং 

(8) মেমনরসংহ্ আঞ্চরলক অরফস, মেমনরসংহ্। 

 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 িে কার্ মিয়ম ইরজরপ িালুকরণ; 

 অমর একুয়শ বই হমলাে এ অরধদপ্তয়রর সরিে অংশগ্রহ্ণ; 

 অনলাইয়ন হসবা প্রদায়নর লয়ক্ষয রবরজ হপ্রয়সর ওয়েবসাইয়ট আপয়িয়টি হগয়জট সারি মং পিরি িালুকরণ; 

 রবরজ হপ্রয়সর মুদ্রণ কার্ ম সম্পাদনায়থ ম ৫টি বাই কালার সব মাধুরনক স্বেংরিে পারয়ফরটং মুদ্রণ র্ন্ত্র, ২টি রসরপটি হমরশন, 

২টি রেরিং হমরশন এবং ৩টি কাটিং হমরশন স্থাপয়নর জন্য ২৭.১১ হকাটি টাকার সংয়শারধি উন্নেন প্রকয়ল্পর কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত রনয়দ মশনা হমািায়বক ‘গভন ময়মন্ট রপ্ররন্টং হপ্রস (রজরপরপ) এবং বাংলায়দশ রসরকউররটি রপ্ররন্টং 

হপ্রস (রবএসরপরপ)-এর সক্ষমিা বৃরিকরণ শীষ মক’ প্রকয়ল্পর আওিাে ২টি মারল্ট কালার অফয়সট রপ্ররন্টং হমরশন, ২টি 

অয়টায়মটিক হপপার কাটিং হমরশন এবং ৪টি বুক রেরিং হমরশন িেপূব মক সরবরাহ্ গ্রহ্ণ; 

 হপ্রয়সর হমরশনসমূয়হ্র সুরক্ষা ও উপয়র্াগী কম ম পররয়বশ সৃরষ্টর লয়ক্ষয হমরশন শাখাসমূয়হ্র শীিািপ রনেরন্ত্রিকরণ; 

 বাংলায়দশ হেশনারর অরফয়স অন লাইন রিরজটাল হোর ম্যায়নজয়মন্ট রসয়েম িালুকরণ; এবং 

 কম মকিমা/কম মিারীয়দর আগমন ও প্রস্থান র্থাসময়ে রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয বায়োয়মরিক হ্ারজরা িালুকরণ। 
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কম মপররকল্পনা ২০২১-২০২২ 

 আধুরনক হপ্রস ভবন ও আবারসক ভবন রনম মাণসংিান্ত রবষয়ে প্রকল্প গ্রহ্ণ; 

 হপ্রসসমূয়হ্ অয়টায়মশন রসয়েম িালুকরণ ও আধুরনকীকরণসহ্ বাংলায়দশ সরকারর মুদ্রণালেয়ক (রবরজ হপ্রস 

আধুরনকােয়নর জন্য ‘রবরজ হপ্রয়সর মুদ্রণ কাজ সম্পাদনায়থ ম বাই কালার সব মাধুরনক স্বেংরিে পারয়ফরটং মুদ্রণ   র্ন্ত্র, 

রসরপটি হমরশন, রেরিং হমরশন, কাটিং হমরশন স্থাপন শীষ মক’ প্রকল্প বাস্তবােন; 

 হপ্রসসমূয়হ্র সক্ষমিা বৃরির জন্য আধুরনক প্রযুরক্তর উন্নিমায়নর হমরশন িেকরণ; 

 রনধ মাররি সময়ে হগয়জট মুদ্রণ ও ওয়েবসাইয়ট প্রকাশকরণ; 

 কম মিারীয়দর দক্ষিা বৃরির জন্য কাররগরর প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থাকরণ; 

 মঞ্জুররকৃি শূন্যপয়দ জনবল রনয়োগ রনরিিকরণ; 

 রনয়োগ রবরধমালা সংয়শাধন; এবং 

 অনলাইন ররকুইরজশন রসয়েম িালুকরণ। 
 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

SDG-এর লক্ষয মাত্রা অজময়নর লয়ক্ষয রবযমান সাংগঠরনক কাঠায়মা পুনগ মঠয়নর মােয়ম মানসম্মি কাজ ও উৎপাদনমূখী 

কম মসংস্থান রনরিি করা এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনা হসবার মান উন্নেন ও দক্ষ প্ররিষ্ঠান রহ্সায়ব গয়ে হিালা। 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

 প্রাে ৭০ বের পূয়ব ম রনরম মি গভন ময়মন্ট রপ্ররন্টং হপ্রস ও রবরজ হপ্রয়সর হপ্রস ভবন পুরািন ও জরাজীণ ম হ্য়ে পোে আধুরনক হপ্রস 

ভবন ও আবারসক ভবন রনম মাণ; 

 রবযমান সাংগঠরনক কাঠায়মা পুনগ মঠয়নর মােয়ম যুয়গাপয়র্াগী সাংগঠরনক কাঠায়মা প্রতুত/ি করা; 

 হপ্রসসমূয়হ্র সক্ষময়িাা বৃরির লয়ক্ষয রবরজ হপ্রয়সর প্রকল্প এবং রাজ্স্স্ব বায়জয়ট প্রাপ্ত অয়থ মর রবরনময়ে অিযাধুরনক মুদ্রণ র্ন্ত্র 

সরবরাহ্ করা; 

 কাররগরর কম মিারীয়দর দক্ষিা বৃরির লয়ক্ষয উপযুক্ত কাররগরর প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা; 

 শূন্যপদসমূয়হ্ জনবল রনয়োগ রনরিি করা; এবং 

 হপ্রসসমূয়হ্র পুরািন ও অয়কায়জা হমরশনসমূহ্ রবরধ হমািায়বক অপসারণ করা। 

ভরবষ্যৎ পররকল্পনা : 

  সরকায়রর সকল মুদ্রণ, প্রকাশনা ও হেশনারর সরবরায়হ্র রবষয়ে সরকারয়ক সহ্ােিা প্রদান; 

  সরকায়রর িারহ্দা অনুর্ােী রবরভন্ন পাবরলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রনরাপত্তার সয়ঙ্গ মুদ্রণ ও সরবরাহ্; 

  হপ্রসমূয়হ্ কম মরি কাররগরর কম মিারীয়দর জন্য র্য়থাপযুক্ত কাররগরর প্ররশক্ষণ প্রদান করা; 

 বাংলায়দয়শর িারলকাভুক্ত সকল সরকারর অরফয়স ব্যবহ্ায়রর জন্য র্ারিি হেশনারর সরঞ্জামারদ সংগ্রহ্ ও রবিরণ করা; 

  অরফস/য়প্রসসমূয়হ্র জন্য মালামাল সংগ্রহ্, রবিরণ করা ও মজুি মালামায়লর পরীক্ষা-রনরীক্ষাকরণ; 

  ফম ম ও হেশনারর দ্রব্যারদর জন্য সকল সরকারর অরফস কর্তমক দারখলকৃি িারহ্দাপত্র পরীক্ষা-রনরীক্ষাকরি সরবরায়হ্র 

প্রয়োজনীেিা রনধ মারণ; 

  সকল প্রকার েযান্ডাি ম ও নন-েযান্ডাি ম ফম ম, সরকারর জান মাল, প্রকাশনী, আইন, রবরধ, প্ররবধান, হগয়জট ইিযারদ মুদ্রণ ও সকল 

সরকারর অরফয়স িা সরবরাহ্করণ; 

  জািীে বায়জট, রনব মািন করমশয়নর রনব মািরন ব্যালট হপপার ও অন্যান্য প্রয়োজনীে মুদ্রণ, জািীে সংসয়দর কার্ মাবরল ও সংসদ 

রবিকমসহ্ অন্যান্য মুদ্রণ, করপ েযাম্প, জািীে সঞ্চেপত্র, ওয়েজ আন মার হিয়ভলপয়মন্ট বন্ড, রাষ্ট্রােত্ত ব্যাংকসমূয়হ্র হিকসহ্ 

রবরভন্ন সংস্থার হগাপনীে ও অরিয়গাপনীে মুদ্রণ কাজ সম্পন্নকরণ; 

 সরকারর অরফসসমূয়হ্ ফম ম ও হেশনারর দ্রব্যারদ সরবরায়হ্র অনুকূয়ল প্রয়োজনীে অথ ম বরােসহ্ উক্ত দ্রব্যারদ সরবরায়হ্র লয়ক্ষয 

অরফসসমূহ্ িারলকাভুক্তকরণ; 

 সমেময়িা সরকারর িাোরর ও কযায়লন্ডার মুদ্রণ ও সরবরাহ্ করা; 

 হ্াইয়কায়ট মর হিথ হরফায়রন্স, জািীে সংসয়দর প্রশ্ন ও প্রয়শ্নাত্তর মুদ্রণ; এবং 

 জািীে রদবস ও রবরভন্ন উৎসবসমূহ্ পালন। 
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ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

অরধদপ্তরাধীন অরফস/য়প্রসসমূয়হ্ িে কার্ মিয়ম স্বচ্ছিা আনেয়ন এবং অরধকির প্ররিয়র্ারগিা রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয দর প্রস্তাব 

গ্রহ্য়ণর স্থান রহ্সায়ব অরধদপ্তরাধীন অরফস/য়প্রসসমূহ্ োোও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে এবং ঢাকা রবভাগীে করমশনার কার্ মালয়ে দরপত্র 

বাি রাখা হ্ে। ওয়েবসাইট হথয়ক িাউনয়লায়ির মােয়ম দরপত্র দরলল সংগ্রয়হ্র সুয়র্াগ হদওো হ্য়েয়ে; এ োো অরধদপ্তর ও অধীন 

অরফস ও হপ্রসসমূয়হ্ গণ কার্ মিম িালু রয়েয়ে। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 DPP store management software িালু করা হ্য়েয়ে; 

রবরভন্ন হবাি ম/রবশ্বরবযালে, হজলা প্রশাসন এবং প্রিযাশী সংস্থা হথয়ক আগি কম মকিমায়দর সামরেক অয়পক্ষার জন্য হপ্রয়সর প্রধান হগট 

সংলগ্ন ১টি এরিরকউটিভ লাউঞ্জ স্থাপন ও ১টি হহ্ল্প হিস্ক িালু করা হ্য়েয়ে; এবং 

 হপ্রয়স মুরদ্রি গুরুত্বপূণ ম িকুয়মন্টস সংরক্ষণ ও ১টি লাইয়েরর রনম মাণ করা হ্য়েয়ে। উক্ত লাইয়েররয়ি মুরক্তযুি কন মার ও 

বঙ্গবন্ধু কন মার রনম মাণ করা হ্য়েয়ে। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 অরধদপ্তয়র কম মকিমায়দর দ্রুি হর্াগয়র্াগ করার প্রয়োজয়ন ইন্টারয়নট ব্যবহ্ায়রর সুরবধায়থ ম অরফয়সর রভিয়র WiFi সুরবধা রবযমান 

রয়েয়ে; 

 দক্ষিা ও মান উন্নেয়নর জন্য ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র কম মকিমা/কম মিারীয়ক রবরভন্ন রবষয়ে অভযন্তরীণ প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

এবং 

 দ্রুি হপনশন রনষ্পরত্তকরয়ণর জন্য উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। 

 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : 

িথ্য অরধকার আইয়নর আয়লায়ক প্রধান কার্ মালয়ের সহ্কারী পররিালক ও অরফস/য়প্রসসমূয়হ্র উপপররিালকগণয়ক দারেত্ব প্রাপ্ত 

কম মকিমা রহ্সায়ব রনয়োগ হদওো হ্য়েয়ে। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ােী িথ্য হিয়ে হকউ আয়বদন করয়ল, রবরধ হমািায়বক 

িথ্য সরবরাহ্ করা হ্য়ে থায়ক। 

 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : মেমনরসংহ্ রবভায়গ এ অরধদপ্তয়রর ১টি আঞ্চরলক অরফস িালু কয়র গ্রাহ্কয়দর 

হসবা প্রদান রনরিি করা হ্য়েয়ে। 

৯.৭ সরকারর কম মিারী হ্াসপািাল 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 সয়ন্দহ্জনক কয়রানা হরাগীয়দর নমুনা পরীক্ষার জন্য ররয়েল টাইম রপরসআর হমরশন িেপূব মক স্থাপন কয়র কয়রানা পরীক্ষা করা 

হ্য়চ্ছ;  

 হ্াসপািায়ল স্থারপি বুয়থর পাশাপারশ বারে হ্য়ি সয়ন্দহ্ভাজন কয়রানায়রাগীয়দর নমুনা সংগ্রহ্ করা হ্য়চ্ছ;  

 সরকারর কম মিারীয়দর কয়রানারিরকৎসা রনরিিকয়ল্প সরকারর কম মিারী হ্াসপািালয়ক কয়রানা হিরিয়কয়টি হ্াসপািায়ল রুপান্তর 

কয়র ১০০ শয্যাে কয়রানা রিরকৎসায়সবা প্রদান করা হ্য়চ্ছ;  

 হকারভি-১৯ প্ররিয়রায়ধ এ হ্াসপািায়ল কয়রানা ভযাকরসন প্রদান করা হ্য়চ্ছ;  

 কয়রানা আিান্ত হরাগীয়দর জন্য ১০টি High Flow oxygen nasal cannula িে করা হ্য়েয়ে;  

 হরাগীয়দর জন্য হসিাল অরিয়জন লাইন সম্প্রসারণ করা হ্য়েয়ে;  

 ১টি রভরভআইরপ ১টি রভআইরপ হকরবয়নর জন্য আধুরনক হবিসহ্ র্ন্ত্রপারি িে করা হ্য়েয়ে;  

 রবরভন্ন হকরবন ও ওোয়ি মর জন্য ৩৪টি 3 Function ও ২টি 5 5 Function Electric Hospital Bed িে করা হ্য়েয়ে;  

 Oxygen concentrator 10 Ltr/min ২টি Patient monitor 12 ৫টি িে করা হ্য়েয়ে;  

 হ্াসপািায়লর আউটয়িায়র ১০,১৪০ জন হরাগীয়ক রিরকৎসায়সবা প্রদান;  

 ২০,৬২৬ জন হরাগীর কয়রানা পরীক্ষা সম্পন্ন করা হ্য়েয়ে; 

 হ্াসপািায়লর অন্তরব মভায়গ ১২৬১ জন কয়রানা পরজটিভ হরাগীয়ক রিরকৎসায়সবা প্রদান করা হ্য়েয়ে; এবং 

 ১২,৬০৯ জন কয়রানা পরজটিভ হরাগীয়ক হটরলয়মরিরসন হসবা প্রদান করা হ্য়েয়ে। 
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২০২১-২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 হ্াসপািায়লর বরহ্রব মভায়গ আগি সকল সরকারর কম মিারী এবং িায়দর পররবায়রর সদস্য য়দর ১০০ ভাগ স্বাস্থয হসবা প্রদান;  

 মঞ্জুররকৃি পয়দ জনবল রনয়োগ/পদােন রনরিিকরণ;  

 হ্াসপািায়লর সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষয ১৫০ শয্যা হ্াসপািালটিয়ক ৫০০ শয্যা হ্াসপািায়ল উন্নীিকরয়ণর উয়েয়শ্য রবযমান ০৪ িলা 

ভবনটির ১৬ িলা প মর্ন্ত ঊর্ধ্মমুখী সম্প্রসারণ; 

 সব মাধুরনক ও মানসম্মি ৫০০ শয্যারবরশষ্ট হ্াসপািাল উপয়র্াগী হ্াসপািায়লর রনয়োগরবরধ প্রণেন, পদ সৃজন, সাংগঠরনক কাঠায়মা 

প্রণেনসহ্ হস হমািায়বক র্ানবাহ্ন ও অরফস সরঞ্জমারদ টি.ও.অযান্ড.ই.-য়ি অন্তভু মরক্ত;  

 অন্তঃরবভায়গ শয্যা ব্যবহ্ায়রর হ্ার ৫৫ ভায়গ উন্নীিকরণ; 

 হ্াসপািায়লর ল্যাবয়রটররয়ি ৬০,০০০ পরীক্ষা সম্পাদন, ৪,০০০ ইরসরজ, ১০০০ ইয়কা, ৪,০০০ এিয়র, ১০০০ আলিাসয়নাগ্রাম, 

১০০টি এয়ন্ডাসয়কারপ পরীক্ষা; এবং 

 রবযমান ০৪ িলা ভবনটির ১৬ িলা প মর্ন্ত ঊর্ধ্মমুখী সম্প্রসারয়ণর ৩০% কাজ সম্পন্নকরণ।  

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

 সরকারর কম মিারী হ্াসপািালয়ক হমরিকযাল কয়লয়জ রুপান্তর;  

 প্রয়িযক রবভায়গ সরকারর কম মিারী হ্াসপািাল প্ররিষ্ঠা;  

 হ্াসপািায়লর কম মকিমা/কম মিারীয়দর জন্য আবাসন/য়কাোট মায়রর ব্যবস্থাকরণ; এবং 

 হ্াসপািায়ল রবযমান রবভায়গর পাশাপারশ এইিরিইউ, এনআইরসইউ, রসরসইউ, হপাে রসরসইউ, কযাথল্যাব, িাোলাইরসস ইউরনট, 

অনয়কালরজ, হহ্পায়টালরজ, রনউয়রালরজ, মানরসক হরাগ, হরসরপয়রটরর হমরিরসন, এয়রািাইয়নালরজ, নবজািক, এিয়লায়সন্ট 

(মরহ্লা ও রশশু) রবভাগসহ্ রশশু রবকাশ হকন্দ্র হখালা হ্য়ব।  

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 কয়রানা হরাগী শনায়ক্তর জন্য কয়রানাপরীক্ষা অিযাবশ্যকীে পরীক্ষা। কয়রানা পরীক্ষার মােয়ম ৪-৫ ঘণ্টার ময়ে কয়রানায়রাগী 

শনাক্ত করা হ্ে। এয়ি দ্রুি রসিান্ত গ্রহ্ণ ও রিরকৎসা ব্যবস্থাপনা সহ্জ হ্ে। কয়রানায়রাগ সহ্য়জ শনাক্ত করা ও কয়রানারিরকৎসা 

বাবস্থাপনা দ্রুি ও সহ্জ করার লয়ক্ষয এ হ্াসপািায়ল RT-PCR LAB স্থাপন করা হ্য়েয়ে।  

 কয়রানা আিান্ত হরাগী র্ায়দর হ্াসপািায়ল ভরিমর প্রয়োজন হনই িায়দর জন্য হটরলয়মরিরসন হসবা িালু। ফয়ল কয়রানা আিান্ত 

হরাগীরা ঘয়র বয়স কয়রানারিরকৎসা ও পরামশ ম গ্রহ্ণ করয়ি পারয়ে। ঘয়র বয়স রিরকৎসা হসবা ও পরামশ ম গ্রহ্য়ণর কারয়ণ 

কয়রানাসংিমণ হ্রাস, সমে ও আরথ মক খরি (র্ািাোি) কয়ময়ে;  

 হ্াসপািায়ল না এয়স বারেয়ি হথয়ক দ্রুিিম সময়ের ময়ে রবনামূয়ল্য নমুনা সংগ্রহ্ করা হ্য়চ্ছ; ফয়ল দ্রুি ররয়পাট ম প্রদান ও রিরকৎসা 

ব্যবস্থাপনা সহ্জ হ্য়েয়ে;  

 প্যাথলরজকযাল পরীক্ষার নমুনা সংগ্রয়হ্র পয়র সম্পূণ ম রিরজটাল পিরিয়ি ররয়পাট ম বিররর জন্য সফটওেযার স্থাপন করা হ্য়েয়ে 

এবং ই-হমইয়লর মােয়ম ররয়পাট ম হিরলভারর সম্পন্ন করা র্ায়চ্ছ; এবং  

 অয়টায়মশন পিরিয়ি মালামাল গ্রহ্ণ ও রবিরয়ণর লয়ক্ষয হোর ব্যবস্থাপনা আধুরনকােন করা হ্য়েয়ে। ফয়ল কাগয়জর ব্যবহ্ার 

হ্রাস, গ্রহ্ণ ও রবিরয়ণ স্বচ্ছিা রনরিি হ্ওোর পাশাপারশ ভরবষ্যৎ িারহ্দা রনরূপণ সহ্জ হ্য়েয়ে। 

 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে : প্ররিরদন এ হ্াসপািায়লর ভযাকরসয়নশন হকন্দ্র হ্য়ি ১০০০-১২০০ ব্যরক্তয়ক 

কয়রানাভযাকরসন প্রদান করা হ্য়চ্ছ। 

 

  



52 

 

১০. মাঠ প্রশাসন 

মাঠ পর্ মায়ে রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে এবং উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালয়ের পদ 

সৃজন, জনবল রনয়োগ এবং বায়জট বরাে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মােয়ম সম্পারদি হ্ে। মাঠ প্রশাসয়ন কম মরি রবভাগীে করমশনার, 

হজলা প্রশাসক, অরিররক্ত হজলা প্রশাসক, উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার এবং রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর কম মিারীগণ ২০৪১ রিষ্টায়ের 

ময়ে বাংলায়দশয়ক উন্নি হদয়শ উন্নীিকরয়ণর লয়ক্ষয কার্ মিম গ্রহ্ণ, রিরজটাল বাংলায়দশ রবরনম মাণ, দাররদ্রযরবয়মািন, আধুরনক ভূরম 

ব্যবস্থাপনা, পরিি/খাস জরম উিার, দুনীরি প্ররিয়রাধ, আইন-ৃঙ্খললা পরররস্থরি রনেন্ত্রণ, দ্রব্যমূল্য রনেন্ত্রণ, খাযদ্রয়ব্য হভজালরবয়রাধী 

অরভর্ান পররিালনা, িীো ও সাংস্কৃরিক কম মকায়ির উন্নেন, মানসম্মি রশক্ষা রনরিিকরণ, জািীে শুিািার হকৌশল বাস্তবােন, বারষ মক 

উন্নেন কম মসূরির আওিাে গৃহ্ীি উন্নেন প্রকল্প বাস্তবােন, গ্রামীণ অবকাঠয়মার উন্নেন, দুয়র্ মাগ হমাকারবলা, মানব পািার প্ররিয়রাধ, 

রবরভন্ন সামারজক সমস্য া হর্মন-হর্ৌন হ্েরারন, নারী ও রশশু রনর্ মািন, মাদক ব্যাবসা ও হসবন, হিারািালান, হর্ৌতুক, বাল্যরববাহ্ 

প্ররিয়রাধ, আই.রস.টি. ও করম্পউটাররভরত্তক হসবা রবকাশ, হদয়শর অরধকাংশ প্রাথরমক রবযালয়ে রমি-য়ি রমল প্রদান, রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান 

দশ মন/পররদশ মন, ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠীর কল্যাণ, স্থানীে সরকারসমূহ্য়ক সহ্ােিা প্রদান, সৃজনশীল উদ্ভাবনী কার্ মিম বাস্তবােন, দুয়র্ মাগ 

হমাকারবলা এবং রনব মািনসহ্ সময়ে সময়ে সরকার আয়রারপি অন্যান্য কার্ মিম সম্পাদন কয়র থায়ক। রনয়ম্ন মাঠ প্রশাসয়নর উয়েখয়র্াগ্য 

কায়জর বণ মনা প্রদান করা হ্য়লা : 

১০.১  ঢাকা রবভাগ 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, ঢাকা : 

৩ে হেরণর কম মিারীয়দর রবভাগীে মামলার রনষ্পরত্ত আন্তঃয়জলা বদরল, বরহ্ঃবাংলায়দশ অরজমি ছুটি মঞ্জুর করা হ্ে। এ কার্ মালয়ের 

কম মিারীগয়ণর পাসয়পাট ম ইসুযর রনরমত্ত অনাপরত্ত প্রদান, সরকারর আবাসন বরােসংিান্ত, উচ্চরশক্ষার অনুমরি প্রদানসংিান্ত, কম মিারী 

কল্যাণ হবায়ি ম আরথ মক অনুদায়নর জন্য সুপাররশসংিান্ত কাজ সম্পন্ন করা হ্ে। ২০২০-২১ অথ মবেয়রর ৩৮িম রব.রস.এস. প্রশাসন 

কযািায়রর নবরনয়োগপ্রাপ্ত কম মকিমাগয়ণর হর্াগদান/পদােন, মরন্ত্রপররষদ রবভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুরষ্ঠি রবভাগীে সমন্বে সভার 

রসিান্তসমূয়হ্র বাস্তবােন অগ্রগরি প্ররিয়বদন মরন্ত্রপররষদ রবভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হপ্ররণ, ঢাকা রবভায়গর রব.রস.এস. (প্রশাসন) 

কযািার কম মকিমাগয়ণর বরহ্ঃবাংলায়দশ অরজমি ছুটি/বনরমরত্তক ছুটির আয়বদন মঞ্জুর/মরন্ত্রপররষদ রবভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অগ্রােণ, 

ঢাকা রবভায়গর রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািার কম মকিমাগয়ণর (অরিররক্ত হজলা প্রশাসক, হজলা প্রশাসক) োরন্ত রবয়নাদন ছুটি ও ভািা 

মঞ্জুর, ঢাকা রবভায়গর রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািার কম মকিমা এবং রদ্বিীে হেরণর প্রশাসরনক কম মকিমাগয়ণর সাধারণ ভরবষ্য িহ্রবল 

হ্য়ি অরগ্রম উয়ত্তালয়নর আয়বদন মঞ্জুর/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অগ্রােণ, ঢাকা রবভায়গর হজলা ম্যারজয়েটগয়ণর রনব মাহ্ী ম্যারজয়েট 

আদালি পররদশ মন ও হমাবাইল হকাট ম হকস হরকি ম পর্ মায়লািনাসংিান্ত প্ররিয়বদন মরন্ত্রপররষদ রবভায়গ হপ্ররণ, প্রারধকারপ্রাপ্ত সরকারর 

কম মকিমা রহ্সায়ব হমাটরগারে িয়ের অরগ্রয়মর আয়বদন মরন্ত্রপররষদ রবভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হপ্ররণ, হজলা প্রশাসকগয়ণর মারসক 

ভ্রমণভািা রবল ও ভ্রমণ রববরণী অনুয়মাদন, হজলা প্রশাসকগয়ণর মারসক সমন্বে সভা আয়োজন, মরন্ত্রপররষদ রবভায়গ অনুরষ্ঠি হজলা 

প্রশাসক সয়ম্মলনসংিান্ত র্াবিীে কার্ মাবরল, কম মকিমা/কম মিারীগয়ণর পাসয়পাট ম ইসুযর রনরমত্ত অনাপরত্ত প্রদান, কম মকিমাগয়ণর রবয়দশ 

প্ররশক্ষণ/রনয়োগসংিান্ত ময়নানেন/অনুয়মাদন, ঢাকা রবভায়গর রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািার কম মকিমাগয়ণর আরথ মক ক্ষমিা (এরসল্যান্ড) 

অপ মণসংিান্ত, ঢাকা রবভায়গর রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািার রশক্ষানরবস কম মকিমাগয়ণর িাকরর স্থােীকরয়ণর আয়বদন জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়ে অগ্রােণ, ঢাকা রবভায়গর অরিররক্ত হজলা প্রশাসক (সারব মক) গয়ণর দুই মাস অন্তর সভা/রভরিও কনফায়রন্স আয়োজন, হবিন 

সংরক্ষয়ণর অনুমরির জন্য আয়বদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অগ্রােণ, হজলা পর্ মায়ে গুরল বষ ময়ণর রনব মাহ্ী িদন্ত প্ররিয়বদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে 

হপ্ররণ, ঢাকা রবভায়গর সহ্কারী করমশনার/রসরনের সহ্কারী করমশনার/উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসারগয়ণর বদরল/পদােনসংিান্ত, ঢাকা 

রবভায়গর হজলা প্রশাসকগণ কর্তমক সম্পারদি গনশুনারনসংিান্ত মারসক প্ররিয়বদন মরন্ত্রপররষদ রবভায়গ হপ্ররণ, ঢাকা রবভায়গর হর্ৌন 

হ্েরারনর মারসক প্ররিয়বদন মরন্ত্রপররষদ রবভায়গ হপ্ররণ, ঢাকা রবভায়গর হফৌজদারর আইয়নর ২০১৫-২০১৬ রিষ্টায়ের অরনষ্পন্ন মামলার 

িথ্য মরন্ত্রপররষদ রবভায়গ হপ্ররণ, হজলা ও রবভাগ পর্ মায়ে কম মরি রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািার কম মকিমাগয়ণর মারসক িথ্য জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়ে হপ্ররণ, হজলা পর্ মায়ে কম মরি রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািার কম মকিমাগয়ণর (রশক্ষানরবস) হকস এয়নায়টশন পর্ মায়লািনাসংিান্ত 

আয়দশ/প্ররিয়বদন, মাঠ পর্ মায়ে প্রশাসরনক কার্ মিমসংিান্ত রবরবধ কার্ মাবরল সম্পাদন করা হ্য়েয়ে;   
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িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক প্রাপ্ত আয়বদন ০৬টি, সরবরাহ্কৃি িথ্য ০৬টি এবং িথ্য করমশন বরাবর হকানও আরপল 

দায়ের করা হ্েরন। 

ঢাকা 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল :  

 আইনৃঙ্খললা রক্ষা, অপরাধ প্ররিয়রাধ কার্ মিম, কয়রানাভাইরায়সর রবস্তার হরাধ ও হিঙ্গু প্ররিয়রায়ধ হমাবাইল হকাট ম 

পররিালনা; 

 কয়রানার প্রাদুভ মায়ব কম মহ্ীন ও ক্ষরিগ্রস্ত ব্যরক্তয়দর মায়  সরকারর ত্রাণ ও অনুদান রবিরণ; 

 আেেণ এবং আমার বারে আমার খামার প্রকয়ল্পর মােয়ম দররদ্র জনয়গাষ্ঠীর জীবনমান উন্নেন; 

 ভূরমহ্ীন ৮৪৯টি পররবারয়ক হমাট ৫৪১.৩ একর কৃরষ খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রদান করা হ্য়েয়ে এবং আেেণ প্রকয়ল্পর 

আওিাে ১৩০৪টি ভূরমহ্ীন, গৃহ্হ্ীণ পররবারয়ক পুনব মাসন করা হ্য়েয়ে; 

 আধুরনক ও কম মমুখী রশক্ষা রনরিিকরয়ণ কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; এবং 

 সামারজক রনরাপত্তা হবষ্টনী বাস্তবােয়নর মােয়ম দাররদ্রয দূরীকরয়ণ কার্ মকর অংশগ্রহ্ণ। 

  

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : িথ্য হিয়ে হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা ৫৬টি, সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর 

সংখ্যা ৩১টি এবং িথ্য করমশন বরাবর হকানও আরপল দায়ের করা হ্েরন। 

 

মারনকগঞ্জ 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল :  

এই কার্ মালে ও অত্র কার্ মালয়ের অধীন অরফয়স হসবা প্রাথীগণ হসবা রনয়ি এয়স হকায়না সমস্য ার সমু্মখীন হ্য়ল রকংবা হকায়না 

কম মকিমা/কম মিারীর রবরুয়ি হকায়না অরভয়র্াগ থাকয়ল িা অরভয়র্াগ আকায়র দারখল করার জন্য একটি অরভয়র্াগ বাি বিরর কয়র সকল 

দপ্তয়রর সমু্ময়খ রাখা হ্য়েয়ে, র্ায়ি হর্ হকউ িার অরভয়র্াগটি দারখল করয়ি পায়র; এবং 

‘আরম ও আমার অরফস দুনীরিমুক্ত’ শীষ মক হঘাষণা অরফস প্রধান কর্তমক স্বাক্ষর কয়র দপ্তয়রর সাময়ন টারঙয়ে রাখা হ্য়েয়ে; 

প্রয়িযক কম মকিমা/কম মিারীর পররিেপত্র পররধান বােিামূলককরয়ণর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। 

 

িথ্য অরধকার আইন,২০০৯ এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা=১৬টি, সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর 

সংখ্যা= ১৬টি ও িথ্য করমশন বরাবর হকানও আরপল দায়ের করা হ্েরন। 

 

মাদারীপুর 

 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালেয়ক রসরস কযায়মরার আওিাভুক্ত করা র্ায়ি হরকি মরুম ও অন্যান্য শাখাওোরর হসবা প্রদায়ন দালালমুক্ত 

করা ও রনরাপত্তা রনরিি করা হ্য়েয়ে; এবং 

 ভূরম হুকুম দখল শাখা দালালমুক্তকরণ হ্য়েয়ে। 

িথ্য অরধকার আইন ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা ২৫১টি এবং সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা ২৫১টি।  

 

রকয়শারগঞ্জ 

২০২০-২০২১ অথ মবেরসংিান্ত কার্ মাবরল : 

সাধারণ কার্ মাবরল : িলমান কয়রানাভাইরাসজরনি পরররস্থরিয়ি সরকার হঘারষি রনয়দ মশনা বাস্তবােন, স্বাস্থযরবরধ প্ররিপালন ও 

জনসয়িিনিা বৃরির লয়ক্ষয প্রিার প্রিারনা, মাস্ক রবিরণ ও হমাবাইল হকাট ম অরভর্ান পররিালনা এবং হকারভি-১৯ হরায়গ আিান্ত ব্যরক্ত 

ও অসহ্াে, কম মহ্ীনয়দর আরথ মক সহ্ােিা/অনুদান প্রদান।  

ভূরমসংিান্ত কার্ মাবরল : 

 গৃহ্হ্ীনয়দর ময়ে ১৪.২০ একর খাস জরম বয়ন্দাবস্ত করা হ্য়েয়ে; 

 ২৭.৮৩ একর কৃরষ জরম ৩৮০টি ভূরমহ্ীন কৃষক পররবায়রর ময়ে বয়ন্দাবস্ত করা হ্য়েয়ে; এবং 

 র্ার জরম আয়ে, ঘর হনই িার রনজ জরময়ি গৃহ্রনম মাণ প্রকয়ল্পর আওিাে ২৯৬৯টি গৃহ্রনম মাণ করা হ্য়েয়ে। 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 
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 অরভযুক্ত গারেিালক জনাব হমাঃ হসায়হ্ল রানায়ক সরকারর িাকরর আইন, ২০১৮-এর ৩৯(২) উপধারা হমািায়বক মাদকদ্রব্য 

অববধভায়ব রনজ দখয়ল হরয়খ িে-রবিে করার অরভয়র্ায়গ পুরলশ কর্তমক ধৃি হ্ওোে ও হফৌজদারর মামলাে অরভযুক্ত হ্ওোে 

২৭.০৩.২০২১ িাররখ হ্য়ি ভূিায়পক্ষভায়ব সামরেক বরখাস্ত করা হ্ে। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 রিরজটাল পিরিয়ি ইউরনেন পররষয়দর সনদ ব্যবস্থাপনা সহ্জীকরণ : 

এই প্ররিোে হসবাগ্রহ্ীিাগণ অনলাইয়ন ঘয়র বয়স ইউরনেন পররষয়দর সকল সনদ প্রারপ্ত ও র্ািাই করয়ি পারয়বন। বিমমায়ন 

পাইলটিং কার্ মিম রহ্সায়ব রকয়শারগঞ্জ সদর উপয়জলার র্য়শাদল ইউরনেয়ন িালু আয়ে। অন্যান্য সকল ইউরনেন ১৫ জুন ২০২১ 

িাররখ হ্য়ি আনুষ্ঠারনকভায়ব িালু করার রসিান্ত হ্ে। বিমমায়ন মহ্ামারর কয়রানা ভাইরায়সর কারয়ণ িালু করা সম্ভব হ্েরন র্া 

পরবিীকায়ল আনুষ্ঠারনকভায়ব িালু করা হ্য়ব। 

 হমাবাইল অযাপয়সর মােয়ম সরকারর অথ ম ব্যয়ে বাস্তবারেি প্রকল্প িারলকাবিকরণ : 

এয়ক্ষয়ত্র একটি অযাপস বিরর করার প্ররিো িলমান। হর্খায়ন প্রকল্প নাম, হলায়কশন িযারকং (গুগল ম্যাপস ও হমাবাইল অযাপস 

ব্যবহ্ার কয়র), প্রকল্প শুরু ও হশষ িট রনধ মারণ কয়র েরবসহ্ অন্যান্য িথ্য হর্মন-ব্যরেি অথ ম, রপআইরস বা হটন্ডায়রর হক্ষয়ত্র 

বাস্তবােন করমটি বা ঠিকাদায়রর িথ্য সংরক্ষণ করার সুয়র্াগ থাকয়ব। িা োো রাস্তা বা রেয়জর হক্ষয়ত্র বদঘ ময-প্রস্থ রনধ মারণ করা 

থাকয়ব এবং কাজ হশয়ষ পুনরাে সমারপ্তর িথ্য একইভায়ব আপয়লাি করা হ্য়ব। এয়ি কয়র হলায়কশন িযারকং করা থাকাে নাম 

পররবিমন কয়র একই প্রকল্প একই জােগাে বারবার হদওোর সুয়র্াগ কময়ব এবং সরকারর অয়থ মর র্থার্থ ব্যবহ্ার রনরিি হ্য়ব। 

টিআর, কারবখা, ইরজরপরপ, এলরজইরি, হজলা পররষদ, উপয়জলা পররষদ, হরািস অযান্ড হ্াইওয়ে, পারন উন্নেন হবাি ম ইিযারদ 

সংস্থাগুয়লা একই ফরম্যায়ট অযাপস ব্যবহ্ার করয়ল সকয়লর কায়জই স্বচ্ছ আসয়ব এবং বদ্বিিা কময়ব। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : 

িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা: ৩৮টি, সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা: ৩৮টি, হজলা প্রশাসক বরাবর আরপয়লর সংখ্যা: ৪২টি 

এবং রবভাগীে করমশনার বরাবর আরপয়লর সংখ্যা: ২টি। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম :  

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয রকয়শারগঞ্জ সারকমট হ্াউয়জ-বঙ্গবন্ধু কন মার উদ য়বাধন করা হ্য়েয়ে। এই কন মায়র বঙ্গবন্ধুর জীবনী, িাঁর উপর 

ররিি রবরভন্ন বই, িকুয়মন্ট, আয়লাকরিত্র সংরক্ষণ করা হ্য়েয়ে; 

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, রকয়শারগঞ্জ এ লাইয়েরর শাখাে মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয মুরক্তয়র্ািা কন মার িালু করা হ্য়েয়ে; 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয রকয়শারগঞ্জ হজলা প্রশাসন মাননীে প্রধানমন্ত্রী হশখ হ্ারসনা ররিি ‘হশখ মুরজব আমার রপিা’ বইটি রলফয়লট 

আকায়র প্রকাশ কয়র জনসাধারয়ণর ময়ে রবরল করা হ্ে; 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর স্বয়ের প্রয়জট আেেণ প্রকয়ল্পর অধীয়ন রকয়শারগঞ্জ হজলাে ১ম পর্ মায়ে ৬১৬টি ঘর গৃহ্হ্ীনয়দর ময়ে হ্স্তান্তর 

করা হ্য়েয়ে। রদ্বিীে পর্ মায়ে ৬৩১টি ঘয়রর ময়ে ৩৫২টি হ্স্তান্তর করা হ্য়েয়ে; বারক ঘরসমূহ্ রনম মাণাধীন; 

 ঐরিহ্ারসক পাগলা মসরজয়দর িহ্রবল হথয়ক কয়রানা পরররস্থরিয়ি হস্বচ্ছােয়মর রভরত্তয়ি কম মরি শরহ্দ বসেদ নজরুল ইসলাম 

হমরিকযাল কয়লজ এবং রসরভল সাজমন, রকয়শারগঞ্জ-এর রনেন্ত্রাণাধীন ৮০ জন হমরিকযাল হটকয়নালরজে/সহ্ােিাকারী 

কম মিারীয়দর হমাট ৪,০০,০০০/-(িার লক্ষ) টাকা ভািা প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 ঐরিহ্ারসক পাগলা মসরজয়দর িহ্রবল হথয়ক কয়রানা পরররস্থরিয়ি শরহ্দ বসেদ নজরুল ইসলাম হমরিকযাল কয়লজ হ্াসপািায়ল 

গি ১২-০৪-২০২১ িাররয়খ হ্াই হফ্ল্া ন্যাজাল কযানুলা এবং আনুষরঙ্গক রিরকৎসা সরঞ্জামারদ বাবদ ৩ লক্ষ (রিন লক্ষ) টাকার হিক 

হ্স্তান্তর করা হ্য়েয়ে;  

 মুরজব বষ ম উপলয়ক্ষয বাংলায়দশ অযািরমরনয়েটিভ সারভ মস এয়সারসয়েশন রকয়শারগঞ্জ হজলা শাখার পক্ষ হথয়ক রকয়শারগঞ্জ সদর 

উপয়জলাে একজন গৃহ্হ্ীনয়ক ঘর কয়র হদওো হ্য়েয়ে; এবং  

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর িহ্রবল হথয়ক রকয়শারগঞ্জ হজলা রভক্ষুক মুক্তকরণ এবং পুনব মাসয়নর জন্য ৫০ লক্ষ টাকা পাওো রগয়েয়ে। হস 

লয়ক্ষয হজলা প্রশাসন, রকয়শারগঞ্জ ১৩টি উপয়জলা হথয়ক হমাট ২৯৬ জন রভক্ষুকয়ক পুনব মাসন করা হ্য়েয়ে। 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্যান্য রবষে :  

 হজলা প্রশাসন রকয়শারগঞ্জ-এর পক্ষ হথয়ক জানা-অজানাে বঙ্গবন্ধু নায়ম বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কয়ম মর উপর প্রয়শ্নাত্তর সংবরলি বই 

প্রকাশ করা হ্য়েয়ে; 

 ‘মুরজববয়ষ মর অঙ্গীকার, কারাগার হ্য়ব সংয়শাধনাগার’ এই হলাগানয়ক সাময়ন হরয়খ বরন্দর হ্ািয়ক কমীর হ্ায়ি রূপান্তয়রর উয়েয়শ্য 

রকয়শারগঞ্জ হজলা কারাগারয়ক একটি আদশ ম সংয়শাধনাগায়র রূপান্তর করার লয়ক্ষয কম মসূরি প্রণেন করা হ্ে। কারাবরন্দয়দর 

প্ররশক্ষয়ণর সুয়র্াগ কয়র হদওো। কারামুরক্তর পর কারাবরন্দয়দর উন্নির প্ররশক্ষণ, আরথ মক সুরবধা এবং মরনটররং-এর মােয়ম কায়জর 
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সুয়র্াগ কয়র হদওোর ব্যবস্থা গৃহ্ীি হ্য়েয়ে। ২৩৩ জন কারাবরন্দয়ক প্ররশক্ষণ হদওো হ্য়েয়ে এবং কারামুরক্তর পর ১৪ জনয়ক 

কম মক্ষম করার লয়ক্ষয রবরভন্ন সুয়র্াগসুরবধা হদওো হ্য়েয়ে এবং Radiant Prisoners নায়ম একটি ওয়েবসাইট বিরর করা 

হ্য়েয়ে র্ার মােয়ম পুনব মাসন কার্ মিম পররিারলি হ্য়চ্ছ; 

 জারির রপিার পূণ মাঙ্গজীবন, িাঁর রবখ্যাি ভাষণসমূহ্, রবশ্ব রাজনীরিয়ি িাঁর অবদান, রবখ্যাি বাণী ও উরক্তসমূহ্, জারির রপিা সংরিষ্ট 

বইসহ্ প্রাে ২০টির ও অরধক হমনুয সংবরলি একটি রকেস্ক হমরশন মুরজববষ ম কন মায়র সব মসাধারয়ণর জন্য উনুক্ত করা হ্য়েয়ে; এবং 

 রকয়শারগঞ্জ হরলয়েশয়নর সমু্মখভায়গ একটি রমরন পাকমস্থাপন ও উক্ত পায়কম জারির রপিার একটি দৃরষ্টনন্দন মুযরাল স্থাপয়নর 

কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। 

শরীেিপুর 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

কায়লটয়রট রকশলে স্কুল নায়ম একটি রকন্ডারগায়ট মন শরীেিপুর হজলার সদর উপয়জলাে খুব সুনায়মর সয়ঙ্গ িলয়লও-এর হকায়না রনজস্ব 

ভবন রেল না। কায়লটয়রয়টর পক্ষ হথয়কই এই রবযালেটি স্থাপন করা হ্য়েরেল। িাই এই রবযালেটির কল্যায়ণ একটি নতুন ৩ িলা 

ভবন রনম মাণ করা হ্য়চ্ছ। দ্রুিিম সময়ের ময়ে রবযালেটির নতুন ভবন রনম মাণ করা হ্য়ল স্কুলটি একটি গুরুত্বপূণ ম রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন পররণি 

হ্য়ব।  

রাজবােী 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল :  

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, রাজবােীয়ি মুরজবকন মার স্থাপন করা হ্য়েয়ে, হসখায়ন জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-

এর দুষ্পাপ্য স্মৃরি সংরক্ষণ করা হ্য়েয়ে;  

 হজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ রাজবােী শহ্য়রর দীঘ মরদয়নর পররিযক্ত রাজবােী রশশু পাকম সংস্কারপূব মক িালু করা হ্য়েয়ে;  

 কয়রানাভাইরাস সম্পয়কম জনগণয়ক সয়িিনিা করার জন্য ব্যাপক কম মসূরি িলমান; এবং 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীনয়দর জন্য ১১৯০টি ঘর গৃহ্ রনম মাণ করা হ্য়েয়ে;  

 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

হজলা প্রশাসয়কর িত্ত্বাবধায়ন প্ররিমায়স জািীে শুিািার হকৌশয়লর ব্যাপক প্রিার এবং জনঅবরহ্িকরয়ণর জন্য মিরবরনমে সভার 

আয়োজন ও সভার রসিান্ত বাস্তবােন রনরিি করা হ্ে। এ োোও রনয়ম্নাক্ত রবষেসমূহ্ রনরিি করা হ্ে : 

রনরয়পক্ষভায়ব দ্রুিিম সময়ের ময়ে জনগয়ণর ন্যায্য হসবা প্রারপ্ত রনরিিকরণ; 

রনজ রনজ দপ্তরয়ক দুনীরিমুক্ত রাখা; 

জনগণয়ক সঠিক হসবা প্রদান; 

হদয়শর নাগররকয়দর ময়ে হদশয়প্রম জাগ্রিকরণ; 

উপয়জলা পর্ মায়ে জািীে শুিািার হকৌশয়লর ব্যাপক প্রিার এবং জনঅবরহ্িকরয়ণর জন্য মিরবরনমে সভা আয়োজন;  

গণশুনারনয়ি আগি হসবা প্রাথীয়দর নাম ঠিকানা, হসবার ধরন এবং গণশুনারনয়ি িাৎক্ষরণক কী প্ররিকার হদওো হ্য়চ্ছ। িা 

হররজোয়র রলরপবি রনরিিকরণ; 

প্ররিটি শুিািায়রর হকৌশল সম্পয়কম দ্রুিিম সময়ের ময়ে রিসয়ে হবাি ম ও ব্যানার প্রদশ ময়নর ব্যবস্থাকরণ; 

জািীে শুিািার হকৌশল বাস্তবােয়নর লয়ক্ষয হজলা পর্ মায়ের প্রয়িযক দপ্তয়রর বনরিকিা করমটি গঠন; এবং 

শুিািার নীরিমালা, ২০১৭ অনুসরণ কয়র শুিািার পুরস্কার প্রদান ও শুিািার িি মাে উদ বুিকরণ। 

 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম :  

১২ (বায়রা) জন মৃি সরকারর কম মিারীয়দর পররবারয়ক ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা কয়র এবং ০১ (এক) জন অক্ষম সরকারর কম মিারীয়ক 

৪,০০,০০০/- (িার লক্ষ) টাকা সহ্ হমাট ১,০০,০০,০০০/- (এক হকাটি) টাকা সরকারর অনুদান প্রদান করা হ্য়েয়ে; এবং 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : প্রাপ্ত হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা : ০৬টি; িথ্য করমশয়ন আরপল দায়ের হ্েরন। 

 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম 

মা ইরলশ র্ায়ি রনরাপয়দ প্রজনন করয়ি পায়র হসজন্য মৎস্য  ও প্রারণ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের রনয়দ মশনাে হজলা প্রশাসন এবং মৎস্য  অরধদপ্তর, 

রাজবােীর সারব মক কম মিৎপরিাে ৩০টি হমাবাইল হকাট ম পররিালনার মােয়ম ৭৯ জনয়ক কারাদি প্রদান করা হ্ে; রাজবােীয়ি মা 

ইরলশ সংরক্ষণ অরভর্ান অিযন্ত সফলভায়ব বাস্তবারেি হ্য়েয়ে। 
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টাঙ্গাইল 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

অর্িট আপর্ি, ট্রমাবাইল ট্রকাট ম অন্যান্য অথ মসংক্রান্ত কায মাবর্ল : 

ট্রমাবাইল ট্রকাট ম কায মক্রকমর আও াে ট্রজলার এর্ির্কউটিভ ম্যার্জকেটগণ এবং উপকজলা পয মাকে উপকজলা র্নব মাহী অর্ফসার ও সহকারী 

কর্মশনার (ভূর্ম)গণ কর্তমক ২০২০-২১ অথ মবছকর  ১,৭৩০টি ট্রমাবাইল ট্রকাট ম পর্রচালনা ককর ৫,৮২৩টি মামলাে  ১,৮৫,৭৮,৪২৫/- (এক 

ট্রকাটি পঁচার্শ লক্ষ আটাির হাজার চারশ  পঁর্চশ) টাকা জর্রমানা আদাে করা হে। এর মকে ৫,২৭০  জনকক অথ মদণ্ড এবং ৫৫৩ 

জনকক র্বর্ভন্ন ট্রমোকদ কারাদণ্ড প্রদান করা হকেকছ; 

গৃহী  উন্নেনমূলক কায মক্রম/প্রকল্প: 

পুরা ন বেভূর্মকক আধুর্নকীকরণ এবং বীর মুর্িকযাদ্ধাকদর ইর্ হাস সংবর্ল  লাইকের্ব স্থাপন; 

টাঙ্গাইল ট্রজলাকক শ ভাগ স্কাউট ট্রজলা ট্র াষণা কায মক্রম বাস্তবােন  থা স্কাউট ট্রজলা ট্র াষণা করা হকেকছ; 

অনলাইন আকবদকনর মােকম ‘হাক র মুকঠাে পচ মা’ কম মসূর্চর আও াে জনগকণর ট্রদারকগাড়াে ট্রসবা ট্রপ ৌঁকছ ট্রদওো হকে; 

জার্ র র্প া বঙ্গবন্ধু ট্রশখ মুর্জবুর রহমান এবং মুর্িযুকদ্ধর ট্রচ নাে প্রর্ টি র্শক্ষাথীকক গকড় ট্র ালার লকক্ষে প্রর্ টি র্বদ্যালকে বঙ্গবন্ধু 

ও মুর্িযুদ্ধ কন মার ত র্রকরণ;   

কাকলক্টকরকটর ট্রযসব কম মচারী স  া, দক্ষ া ও র্নষ্ঠার সকঙ্গ সরকার্র দার্েত্ব পালন করকবন  াকদরকক ভাকলা কাকজর পুরস্কার স্বরূপ 

বছর ট্রশকষ আনুষ্ঠার্নকভাকব ‘ট্রজলা প্রশাসক অোওোি ম’ প্রদান করা হকব যাক  অন্যরা উৎসার্হ  হে; 

সংস্থাপনর্বষেক কম মপর্রকল্পনা : 

তথ্য অলিকার আইন, ২০০৯-এর আহিাহক গৃেীত কার্ সিম : 

হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে ও উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালেসহ্ রবরভন্ন দপ্তয়র িথ্য প্রদানকারী কম মকিমা রনয়োগ প্রদান করা 

হ্য়েয়ে;  

তথ্য প্রদানিংিান্ত িংখ্যা লনম্নরূি : িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা : ৩২ এবং রনষ্পরত্তকৃি আয়বদয়নর সংখ্যা : ৩২। 

মাননীে প্রধানমন্ত্রীর প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী টাঙ্গাইল হজলাে ২০২০-২১ অথ মবেয়র ১২টি উপয়জলাে ১২৩.৮৭৫৬ একর কৃরষ খাসজরম 

১,০৬৯টি ভূরমহ্ীন পররবায়রর ময়ে বয়ন্দাবস্ত প্রদান করা হ্য়েয়ে। এ োো মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয ‘ক’ হেরণর গৃহ্হ্ীন ও ভূরমহ্ীন ২,৩০৪টি 

পররবারয়ক ০.০২ শিাংশ কয়র খাসজরমসহ্ দুইকক্ষরবরশষ্ট একটি কয়র ঘর রনম মাণ কয়র হদওো হ্য়েয়ে;  

২০২০-২০২১ অথ মবেয়র অববধ দখলকারয়দর রনকট হ্য়ি ৭০.৯৮ একর খাসজরম উিার করা হ্য়েয়ে। র্ার আনুমারনক মূল্য 

৬২,৬৫,১৭,২৮০/- টাকা। 

গাজীপুর 

 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : কার্ মিম িলমান। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়নর লয়ক্ষয গাজীপুর হজলাে একটি কম মশালা আয়োজয়নর 

মােয়ম রনম্নরূপ কম মপররকল্পনা গ্রহ্ণ কয়র রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালয়ে হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে : 

 পররবহ্ণ সুরবধা রবকাশ এবং পর্ মটন খায়ির রনরাপত্তা রনরিি করা; 

 প্রাকৃরিক হসৌন্দর্ ম ও প্রত্নিারত্ত্বক রদক রদয়ে পর্ মটক বন্ধুত্বপূণ ম পররয়বশ বিররর জন্য উন্নি অবকাঠায়মাসহ্ রবয়শষ পর্ মটন হজান বিরর 

করা; 

 রশয়ল্পর জন্য শিভাগ ইটিরপ কভায়রজ রনরিি করা; 

 রশয়ল্পর ETP ইনেয়লশন এবং ফাংশন রনরবে িত্ত্বাবধায়ন রনরিি করা; 

 ববয়দরশক কম মসংস্থান সৃরষ্টর জন্য দক্ষ কমী উৎপাদয়নর জন্য বৃরত্তমূলক রশক্ষা/কাররগরর প্ররশক্ষয়ণর মােয়ম মানব সম্পদ গয়ে 

হিালা; 

 প্রাকৃরিক গ্যায়সর অরিররক্ত িাপ কমায়নার জন্য পুনঃনবােনয়র্াগ্য শরক্ত উৎপাদন রনরিি করা; 

 নতুন ব্যাবসা উয়যাগ ও উয়যাক্তার জন্য প্ররিো এবং রনব্ধ ীকরণ রসয়েম হ্রাস; 

 রপরপরপর মােয়ম উন্নেন প্রকল্পগুয়লা বহ্ন করার হর্াগ্যিা উন্নি করা; 

 োত্রয়দর জন্য রশক্ষার মান এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা উন্নি করয়ি। 

 হজলা প্রশাসক কময়প্রি রনমাণ ম কার্ মিম িলমান। এ োো রাজস্ব প্রশাসয়নর রিরজটাল পিরিয়ি কর্ মাবরল সম্পন্ন করার লয়ক্ষয 

কার্ মিম িলমান।  

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা : ০৫, সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা : ০৫।  
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প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়নাও রবষে : শ্রীপুর উপয়জলাে প্রারন্তক জনয়গাষ্ঠীর জন্য স্বল্প খরয়ি সকল ইউরনেয়ন ০১টি 

কয়র গ্রামীণ অযামু্বয়লন্স িালু করা হ্য়েয়ে এবং কারলগঞ্জ উপয়জলাে CRVS প্রকল্প সফলিার সয়ঙ্গ বাস্তবােন করা হ্য়েয়ে। 

ফররদপুর 

 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 আট আনাে জীবয়নর আয়লা হকনা’প্ররিপায রনয়ে ‘জ্ঞায়নর আয়লা িাে’ গঠয়নর মােয়ম প্ররিবের অমর একুয়শ গ্রন্থয়মলার 

আয়োজন, দররদ্র হমধাবী রশক্ষাথীয়দর বৃরত্ত প্রদান, হেষ্ঠ রশক্ষা প্ররিষ্ঠান ও হেষ্ঠ রশক্ষক রনব মািন কয়র িায়দর সম্মাননা প্রদান করা 

হ্য়চ্ছ। 

 কয়রানািযায়লঞ্জ হমাকারবলাে সঠিক কম মপররকল্পনা প্রনেণ, জনসয়িিনিা বিরর, মানরবক সহ্ােিা এবং ভযাকরসন প্রদান কার্ মিম 

পররিালনাসহ্ সারব মক কম মকাি সুিারুভায়ব সমন্বে করার উয়েয়শ্য হজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ ‘ফররদপুর কয়রানা ম্যায়নজয়মন্ট অযান্ড 

রররলফ অপায়রশন (www.fcmro.com) শীষ মক একটি ওয়েবসাইট প্রনেণ করা হ্য়েয়ে। অনলাইন হিটায়বজ এবং QR হকাি 

সংবরলি মানরবক সহ্ােিা কায়ি মর মােয়ম কম সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে ও রনভু মলভায়ব মানরবক সহ্ােিাসহ্ সরকায়রর সকল ত্রাণ 

কার্ মিম সুন্দরভায়ব এই ওয়েবসাইয়টর মােয়ম সমন্বে করা সম্ভব হ্য়েয়ে।  

 f~wgnxb e‡›`ve¯Í : gywRee‡l©i Kg©m~wP লেিাহি f~wgnxb I M„nnxb cwievi cyb©evmb Kg©m~©wPi AvIZvq PjwZ A_©eQ‡i †g, 

2021 gvm ch©šÍ †gvU 2,435 wU f~wgnxb cwievi‡K 127.8716 GKi K…wl Lvm Rwg e‡›`ve¯Í cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

 evjygnvj : dwi`cyi †Rjvq †gvU 04 wU evjygnvj i‡q‡Q, hvi g‡a¨ 01 wU evjygnvj B‡Zvg‡a¨ eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

03 wU evjygnv‡ji g‡a¨ 02 wU gvgjv msµvšÍ RwUjZvq I 01 wU †ij ms‡hvM cÖK‡íi Kvi‡Y BRviv প্রদান করার প্রস্তাব 

হদওো হ্য়েয়ে; এবং   

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে প্রাঙ্গয়ণ ২৭ (সািাশ) প্রজারির প্রাে ১০০ (এক শি) টি আম গায়ের সমন্বয়ে ‘মুরজববষ ম আম বাগান’ 

সৃজন করা হ্য়েয়ে।  

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয ‘বঙ্গবন্ধু ও মুরক্তযুি কন মার’ স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 

 

গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : অনলাইন রভরত্তক রক্তদান কম মসূরি পররিালনার জন্য faridpurbloodbank.com 

বিরর করা হ্য়েয়ে।  

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক কার্ মিম িলমান। িথ্য অরধকার 

আইন, ২০০৯-এর আওিাে গৃহ্ীি হমাট আয়বদন সংখ্যা ১৬৩টি, সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা ১৫১টি। 

 

নররসংদী 

 

২০২০-202১ অথ মবেয়র হজলা প্রশাসন, নররসংদী-এর কার্ মিমসংিান্ত িথ্যারদ 

মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয ও মুরক্তযুয়ির আদশ ম লালয়নর লয়ক্ষয গৃহ্ীি কার্ মিম : 

মহ্ান স্বাধীনিা যুয়ির ইরিহ্াসয়ক নতুন প্রজয়ন্মর কায়ে তুয়ল ধরয়ি হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে ও উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর 

কার্ মালেসহ্ নররসংদী হজলার সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন মুরক্তযুি কন মার স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 

কয়রানাভাইরাস প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 শবদাহ্টিম (কুইক হরসপন্সটিয়মর সদস্য ), দাফন-কাফনটিম (কুইক হরসপন্স টিয়মর সদস্য ), কয়রানাে ক্ষরিগ্রস্ত অসচ্ছল ব্যরক্তর 

আয়বদয়নর পররপ্ররক্ষয়ি কার্ মিম গ্রহ্ণ, অসচ্ছল ইমাম ও হমাোরিন, অসচ্ছল পুয়রারহ্ি, অসচ্ছল সাংবারদক, কম মহ্ীন হমাটরর্ান 

েরমক, রকন্ডার গায়ট মন স্কুয়লর অসচ্ছল রশক্ষক ও কম মিারী, অসচ্ছল রবয়শষ রবয়শষ িারহ্দাসম্পন্ন রশশু পররবার, হবয়দ, রহ্জো, কয়রানাে 

ক্ষরিগ্রস্ত মরহ্লা উয়যাক্তায়দর প্রয়ণাদনা, কম মহ্ীন অসহ্াে পররবারসহ্ হমাট ১৩৮৬ জন হলাকয়ক ৩০,৭২,০০০/- (রত্রশ লক্ষ বাহ্াত্তর 

হ্াজার) টাকা প্রদান করা হ্ে; 

কয়রানাভাইরায়স আিান্ত হরাগীর িথ্য পাওোর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ আিান্ত হরাগীয়ক রনধ মাররি হহ্াম হকাোরারন্টন এবং হ্াসপািায়ল 

আইয়সায়লশয়ন হপ্ররণ ও প্রয়োজনীে রিরকৎসার ব্যবস্থা করাসহ্ উপয়জলা কয়রানাভাইরাস প্ররিয়রাধ করমটির পরামশ ম ও রনয়দ মশনা 

অনুর্ােী কয়রানাভাইরাস প্ররিয়রাধসংিান্ত কার্ মারদ সম্পাদয়নর লয়ক্ষয প্ররিটি উপয়জলাে কুইক হরসপন্সটিম গঠন। 

ব্যরিিমধমী কার্ মিম : 

নররসংদী হজলা প্রশাসন পররিারলি সাংস্কৃরিক সংগঠন বাঁধনহ্ারার পররয়বশনাে সরহ্ংস উগ্রবাদ প্ররিয়রায়ধ সয়িিনিামূলক নাটিকা 

‘আয়লার পথর্াত্রী’ নররসংদী হজলার রবরভন্ন স্থায়ন ইয়িাময়ে ৬৩টি বার মঞ্চস্থ হ্য়েয়ে; 

http://www.fcmro.com/
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সাম্প্রদারেক সম্প্রীরির উজ্জ্বল রনদশ মন স্থাপয়ন ২০২০ রিষ্টায়ে দুগ মাপূজা পরবিী পুনরম মলনী ‘শারদ সরম্মলন’-এর আয়োজন; 

রবয়শষ িারহ্দাসম্পন্ন রশশুয়দর শারীররক ও মানরসক রবকায়শর উপযুক্ত পররয়বশসহ্ আবারসক সুরবধাসংবরলি একটি পূণ মাঙ্গ রশক্ষা 

প্ররিষ্ঠান, বুরি প্ররিব্ধ ী ও অটিরেক রবযালে/‘দুযরিমে দুোর’ রনম মায়ণর লয়ক্ষয হজলা প্রশাসন, নররসংদী কর্তক বারনোেল হমৌজাে 

৫০ শিাংশ জরম প্রদান কয়র প্রকল্পটি বাস্তবােয়নর সকল প্রয়োজনীে ব্যবস্থা হনওো হ্য়েয়ে; এবং  

অনগ্রসর জনয়গাষ্ঠীর হমৌরলক অরধকার সংরক্ষণ, পাররবাররক ও আথ ম-সামারজক অবস্থান দৃঢ়করয়ণ হজলা প্রশাসক ও হজলা 

ম্যারজয়েট কর্তক ‘Transgender’ হদর জন্য গৃহ্ীি নানারবধ উয়যায়গর অন্যিম হ্য়লা ‘রত্রনেন রূপরশল্প’ বাস্তবােন। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম 

নররসংদী হজলার প্রাথরমক, মােরমক, উচ্চমােরমক পর্ মায়ের প্রাে ১১৬৪টি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর রশক্ষাথীয়দর মনয়ন মহ্ান মুরক্তযুয়ির 

হিিনা এবং হ্াজার বেয়রর হেষ্ঠ বাঙারল স্বাধীনিার মহ্ান স্থপরি জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর আদশ ময়ক হগ্রারথি 

করার লয়ক্ষয একয়র্ায়গ একই ময়িয়লর মুরক্তযুি কন মার স্থাপন করা হ্য়েয়ে। এ োো হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, নররসংদীয়ি ‘৭১ 

হশকয়ের মূে মনা’ নায়ম একটি সমৃি লাইয়েরর ও মুরক্তযুি জাদুঘর স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

ভূরম অরধগ্রহ্ণ শাখার ক্ষরিপূরণ প্রদায়নর জন্য ‘Adhigrahan Narsingdi’ নায়ম ওয়েব সাইয়টর পরীক্ষামূলক ব্যবহ্ার িালু করা 

হ্য়েয়ে; এবং 

কম মসংস্থান নররসংদী উয়যাগটিয়ক হটকসই করার লয়ক্ষয ইয়িাময়েই ‘কম মসংস্থান নররসংদী’ নায়ম ওয়েবসাইট, অযাপস এবং হিটায়বজ 

প্রতুত/য়ির প্ররিো িলমান র্ার মােয়ম িাকরর প্রাথীরা সংরিষ্ট রবরভন্ন রশল্প প্ররিষ্ঠায়ন আয়বদন করয়ি পারয়ব। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম :  

িথ্য অরধকার আইয়ন ৫৬টি আয়বদন পাওো র্াে; আয়বদন অনুর্ােী িথ্য সরবরাহ্ করা হ্ে। হকায়না আরপল করা হ্ে নাই। 

 

কগািািগঞ্জ 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

কুইক সারভ মস হিরলভারর পয়েন্ট : 

হ্েরারনমুক্তভায়ব ময়নারম পররয়বয়শ জনয়সবা রনরিি করা এবং সরকারর হসবা আন্তমজারিক মায়ন উন্নীিকরয়ণর লয়ক্ষয হজলা 

প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের রনিিলাে ‘কুইক সারভ মস হিরলভারর পয়েন্ট’ স্থাপন করা হ্য়েয়ে; হর্খায়ন শীিািপরনেরন্ত্রি কয়ক্ষ রিরজটাল 

পিরিয়ি রকউ হমরশয়নর সাহ্ায়য্য One Stop Service-এর মােয়ম সকল হেরণ হপশার মানুষ দালায়লর হদৌরাত্ময ও হ্েরারন োো 

সহ্য়জই রনজ রনজ হসবা গ্রহ্ণ করয়ি পায়রন। একটি রবয়শষ সফটওেযায়রর মােয়ম রবষেটি রনেরমি মরনটররং করা হ্ে। 

অবলম্বন :  

রভক্ষা নে, জীবন হহ্াক কম মমে’ এই হলাগানয়ক সাময়ন হরয়খ রভক্ষুক পুু্নব মাসন কার্ মিম হটকসইকরয়ণর লয়ক্ষয হগাপালগঞ্জ হজলার 

হকাটালীপাো উপয়জলার কুশলী ইউরনেয়নর হিৌরখুলী গ্রায়মর দীঘ মরদন র্াবৎ রভক্ষাবৃরত্ত কায়জ রনয়োরজি থাকা ৪৩ জন রভক্ষুকয়ক 

‘অবলম্বন’ নামক প্যায়করজং কারখানা বিররপূব মক িাকরর প্রদান করা হ্য়েয়ে। এ োো কারখানাে উৎপারদি কাগয়জর প্যায়কট রবরির 

লভযাংয়শর ২০ শিাংশ িায়দর প্রদান করা হ্ে। এই কারখানাে রনেরমিভায়ব কাপে/টিসুয কাপয়ের ব্যাগ, কাগয়জর প্যায়কট প্রভৃরি 

বিরর ও রবপণন করা হ্য়চ্ছ। পর্ মােিয়ম অন্যান্য উপয়জলাে একই আরঙ্গয়ক বা রভন্নরূয়প রভক্ষুক পুনব মাসন কার্ মিম হটকসইকরণ 

প্ররিোধীন রয়েয়ে। 

ভাচুমোল রকয়িন :  

ঘয়র থাকা মরহ্লায়দর আত্মকম মসংস্থায়নর জন্য িায়দর সমন্বয়ে এই ভাচু মোল হনটওোকমটি বিরর করা হ্য়েয়ে; এই কার্ মিময়ক ‘ভাচু মোল 

রকয়িন’ নামকরণ করা হ্য়েয়ে;-এর মােয়ম িায়দর রনজস্ব রান্নাঘয়র বানায়না স্বাস্থযকর খাবার রবরভন্ন সভা ও হসরমনায়র সরবরাহ্ করা 

হ্য়চ্ছ; এয়ি কয়র একরদয়ক হর্মন ঘয়র বিরর স্বাস্থযকর খাবায়রর রনিেিা হদওো র্ায়চ্ছ অন্যরদয়ক মরহ্লায়দর কম মসংস্থায়নর সুয়র্াগ 

সৃরষ্ট হ্য়েয়ে।  

রসরসটিরভ কযায়মরা স্থাপন :  

পররচ্ছন্ন শহ্র প্ররিষ্ঠা এবং শহ্য়রর সারব মক আইনৃঙ্খললা রনেন্ত্রয়ণর জন্য শহ্য়রর ৪২টি গুরুত্বপূণ ম স্থায়ন রসরসটিরভ কযায়মরা স্থাপন করা 

হ্য়েয়ে এবং হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে হথয়ক ও Apps-এর মােয়ম িা পর্ ময়বক্ষণ করা হ্য়চ্ছ।-এর মােয়ম শহ্য়রর পাঁি রকয়লারমটার 

এলাকার গুরুত্বপূণ ম পয়েন্ট সারয়ভইল্যান্স (Surveillance)/নজরদাররর আওিাে আনা হ্য়েয়ে; এ োো হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের 

রনরাপত্তার লয়ক্ষয দপ্তয়র আগি প্ররিটি ব্যরক্তর েরব স্বেংরিেভায়ব রসয়েয়ম সংরক্ষণ করা হ্য়চ্ছ র্া ১৫ রদন পর্ মন্ত সাভ মায়র জমা থাকয়ে।   
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‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগায়রর হরাজনামিা’ বই রবিরণ :  

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মানয়ক কাে হথয়ক জানয়ি এবং নতুন প্রজন্ময়ক বঙ্গবন্ধুর হিিনাে উিীরবি করার উয়েয়শ্য 

হগাপালগঞ্জ হজলার সকল রশক্ষাথীর মায়  ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগায়রর হরাজনামিা’ বই দুটি হপৌুঁয়ে হদওোর লয়ক্ষয ‘আমার 

বঙ্গবন্ধু’ রশয়রানায়ম এই কার্ মিমটি শুরু হ্য়েয়ে। ইয়িাময়ে ১০,০০০ (দশ হ্াজার) রশক্ষাথীর কায়ে হপৌুঁোয়না হ্য়েয়ে এবং সকল 

রশক্ষাথীর রনকট হপৌুঁোয়না পর্ মন্ত এটি িলমান থাকয়ব। অন্যান্য হজলাে এই উয়যাগটি অনুসরণ করা হ্য়চ্ছ। 

বঙ্গবন্ধু উযান :  

 জারির রপিার পরবত্র জন্মভূরম এ হজলাে বাংলায়দয়শর অন্যান্য হজলার পাশাপারশ পৃরথবীর হর্-হকায়না পর্ মটকয়ক আকৃষ্ট করার ময়িা 

সকল আকর্রষ মণীে উপাদান রবযমান। জারির রপিার পরবত্র সমারধ এ হজলাে অবরস্থি। জারির রপিার সমারধয়সৌধ হকরন্দ্রক পর্ মটয়নর 

পাশাপারশ জারির রপিার স্মৃরিরবজরেি অন্যান্য স্থানগুয়লা সংরক্ষণ করা হগয়ল এ হজলায়ক অন্যিম পর্ মটনবা্ধ ব হজলা রহ্সায়ব প্ররিষ্ঠা 

করা সম্ভব। এ লক্ষযয়ক সাময়ন হরয়খ হগাপালগঞ্জ সদর উপয়জলাধীন সুকিাইল ইউরনেয়নর পাইয়করিাঙ্গা হমৌজাে প্রাকৃরিক পররয়বশ 

অক্ষুণ্ন হরয়খ ‘বঙ্গবন্ধু উযান’ নায়ম পর্ মটন হকন্দ্র স্থাপন করা হ্য়েয়ে। র্ার মােয়ম কমপয়ক্ষ ৫০ জন ব্যরক্তর কম মসংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃরষ্ট 

করা র্ায়ব। 

হগাপালগঞ্জ হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে ও সারকমট হ্াউয়জ ‘বঙ্গবন্ধু কন মার’ স্থাপন :  

হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, হগাপালগঞ্জ ও হগাপালগঞ্জ সারকমট হ্াউয়জ আগি রভরভআইরপ, রভআইরপ, রবরভন্ন পর্ মায়ের সরকারর-

হবসরকারর কম মকিমায়দর বঙ্গবন্ধুর হিিনাে উদ বুি করার লয়ক্ষয সারকমট হ্াউয়জ ‘মুরজব কন মার’ স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 

নজরুল লাইয়েরর সিলকরণ :   

হজলা কায়লটয়রট সংলগ্ন নজরুল লাইয়েরর-য়ি পাঠক সংখ্যা বৃরি ও পোশুনা উন্নেয়নর লয়ক্ষয হজলা প্রশাসয়কর উয়যায়গ নতুন হিোর, 

হটরবল বসায়না হ্য়েয়ে এবং ববদুযরিক পাখা ও হহ্াময়সালার রসয়েম স্থাপন করা হ্য়েয়ে। ওোই-ফাই/ইন্টারয়নট-এর ব্যবস্থা করা 

হ্য়েয়ে। ফয়ল পাঠকয়দর সংখ্যা বৃরি পায়চ্ছ এবং রনেরমি পাঠিি করা হ্য়চ্ছ। ১৯২০ রিষ্টায়ে প্ররিরষ্ঠি নজরুল পাবরলক লাইয়েররর 

১০০ বের পূরিম উপলয়ক্ষয ২০২১ রিষ্টায়ে পাঠ উৎসয়বর আয়োজন করা হ্ে। 

 

                                                                         নারােণগঞ্জ 

 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : ‘আরম ও আমার অরফস দুনীরিমুক্ত’ শীষ মক হঘাষণা অরফস প্রধান কর্তমক স্বাক্ষর 

কয়র দপ্তয়রর সাময়ন টারঙয়ে রাখা হ্য়েয়ে। 

িথ্য অরধকার আইন,২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা = ১৫টি এবং সরবরাহ্কৃি 

িয়থ্যর সংখ্যা = ১৫টি। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : হজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের সাময়ন জারির রপিা বঙ্গবন্ধু 

হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর মুযরাল স্থাপন করা হ্ে। 

মুন্সীগঞ্জ 

 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

এ হজলাে ১২,৭০,০০০/- টাকা ব্যয়ে ৫৭ জন রভক্ষুকয়ক পুনব মাসন করা হ্য়েয়ে। 

 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : এ হজলাে কম মরি কম মকিমা/কম মিারীয়দর রবয়নাদন ও হখলাধুলার জন্য ইনয়িার 

হোরিোম, হটরনস িাব এবং সুইরমং পুল রনম মাণ করা হ্য়েয়ে;  

কায়লটর ভবয়নর ২ে িলাে শীিািপরনেরন্ত্রি ০১টি কয়ক্ষ কম মকিমা/কম মিারীয়দর রশশু সন্তানয়দর রবয়নাদয়নর জন্য মাোর ভুবন নায়ম 

রবয়নাদনকক্ষ বানায়না হ্য়েয়ে;  

কম মিারীয়দর দক্ষিা বৃরির জন্য সরকার হঘারষি ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণসহ্ ই-নরথ কার্ মিমসম্পরকমি প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা করা হ্য়েয়ে;  

সরকারর কম মিারীয়দর কল্যাণায়থ ম জুরুরর রভরত্তয়ি হপনশন, আনুয়িারষকসহ্ সকল সুরবধা প্রদান করা হ্য়চ্ছ; 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ােী িথ্য সরবরায়হ্র জন্য প্রাপ্ত আয়বদয়নর সংখ্যা ০৮টি এবং িথ্য সরবারায়হ্র মােয়ম রনষ্পরত্তকৃি 

আয়বদয়নর সংখ্যা ০৮টি;  

মুন্সীগঞ্জ শহ্য়রর প্রাণয়কন্দ্র মুন্সীগঞ্জ হমৌজাে জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর জন্মশিবারষ মকী উদ র্াপয়ন সয়ব মাচ্চ মায়নর 

নান্দরনক রূপ রদয়ে বঙ্গবন্ধু মুযরাল রনম মাণসহ্ িৎসংলগ্ন এলাকাে উন্নেন ও হসৌন্দয্যম বধ ময়নর মােয়ম সব মস্তয়রর জনসাধারয়ণর 

রবয়নাদয়নর জন্য উন্মুক্ত স্থান রনম মাণ করা হ্য়েয়ে; 

মুন্সীগঞ্জ কায়লটর জায়ম মসরজয়দর পুরািন ভবন হভয়ঙ একই স্থায়ন ০৪ (িার) িলা আধুরনক জায়ম মসরজদ রনম মাণ কাজ দ্রুি গরিয়ি 

িলয়ে;    
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অমর ২১হশ হফব্রুোরর ও আন্তজমারিক মার্তভাষা রদবস উদ র্াপন ও বাোন্নর ভাষা আয়ন্দালয়নর ভাষা বসরনকয়দর সম্মানায়থ ম এ হজলাে 

৬১০টি প্রাথরমক রবযালয়ের ময়ে ৪৭০টি প্রাথরমক রবযালয়ে শরহ্দ রমনার রনম মাণ করা হ্য়েয়ে অবরশষ্ট রবযালেগুয়লায়ি শরহ্দ রমনার 

রনম মাণ কাজ প্ররিোধীন; এবং   

 মুন্সীগঞ্জ শহ্য়রর অভযন্তয়র মুন্সীগঞ্জ সদর উপয়জলা পররষদ কময়েি িত্বয়র ময়িল মসরজদ রনম মাণ কাজ প্ররিোধীন। 

 

১০.২  িট্টগ্রাম রবভাগ 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

িট্টগ্রাম 

 প্রবাসীয়দর হিটায়বজ প্রতুত/ি, রবয়দশগামী ব্যরক্তয়দর প্রিারণা ও হ্েরারন প্ররিয়রাধ এবং মানব পািার হরাধসহ্ প্রবাসী কল্যায়ণ 

র্াবিীে কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

কিবাজার 

 কিবাজার হজলা প্রশাসন কর্তমক সমুদ্র বসকয়ির করবিা স্মরণীর বাহ্ারেো উচ্চ রবযালেসংলগ্ন এলাকাে এক একর জরময়ি রশশু 

হ্াসপািাল রনম মাণ করা হ্য়চ্ছ; হ্াসপািালটির রভরত্তপ্রস্তর স্থাপন কয়রন িৎকালীন হজলা প্রশাসক জনাব হমা. কামাল হহ্ায়সন; 

হনাোখালী 

উন্নেনমূলক কার্ মিম : হজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর কার্ মিয়মর ৯৫% ই-নরথর মােয়ম বাস্তবারেি হ্ওোে হসবাগ্রহ্ীিারা দ্রুি হসবা 

পায়চ্ছ। দক্ষ ভূরম প্রশাসন ব্যবস্থাপনার মােয়ম ভূরম উন্নেন কর বাবদ ২১,৭৯,৬৪,৪৫১ টাকা (সাধারণ খায়ি) এবং ২,৮৯,১৯,৩০৩ 

(সংস্থা খায়ি) টাকা আদাে হ্ওোে সরকায়রর রাজস্ব বৃরি হপয়েয়ে। হনাোখালী খায়লর ০৬ রক.রম. অববধ দখল উিার কয়র পুনঃখনন 

করাে হনাোখালীর জলাবিিা বহুলাংয়শ রনরসন হ্য়েয়ে। মুরজববয়ষ ম ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীন ১২৮৬টি পররবারয়ক মাননীে প্রধানমন্ত্রীর 

উপহ্ার রহ্সায়ব গৃহ্ প্রদান কার্ মিয়মর আওিাে ইয়িাময়ে ৯৩৫টি পররবারয়ক গৃহ্প্রদান করা হ্য়েয়ে। িথ্য প্রযুরক্তর ব্যবহ্ায়রর মােয়ম 

হরকি মরুয়মর হসবা সহ্জীকরণ করা হ্য়েয়ে র্ার ফয়ল হসবা গ্রহ্ীিারা িায়দর রনজ ঘয়র বয়স হসবা পায়চ্ছন। হজলা প্রশাসন স্কুল অযান্ড 

কয়লজ (ইংয়ররজ ভাস মন) প্ররিষ্ঠার মােয়ম ইংয়ররজ রশক্ষা প্রসায়র গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা রাখা হ্য়চ্ছ। হজলা প্রশাসন পররিারলি প্রভাি রশশু 

রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন 'মুরজব গ্যালারর' স্থাপন করাে রশশুরা জারির রপিা সম্পয়কম জানয়ি পারয়ে। জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর 

রহ্মায়নর আদশ ম ও হিিনা সমুন্নি রাখয়ি 'মুরজব কন মার' ও 'মুরজব িত্বর' স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 

ভূরম অরধগ্রহ্ণসংিান্ত কার্ মিম : ২০২০-২১ অথ মবেয়র হনাোখালী হজলার এল.এ শাখাে হমাট ২৮৭.৮৮ একর জরমর অরধগ্রহ্য়ণর 

কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্ে। অরধগ্রহ্ণকৃি জরমর ক্ষরিপূরণ বাবদ প্রাে ১৪০,৩৮,২০,১২০.৫৩ (একশি িরেশ হকাটি আটরত্রশ লক্ষ রবশ 

হ্াজার একশি রবশ টাকা রিপ্পান্ন পেসা) টাকা ক্ষরিগ্রস্তয়দর মায়  রবরল করা হ্য়েয়ে। 

রশক্ষাসংিান্ত কার্ মিম :  

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর জন্মশি বারষ মকী ‘মুরজব বষ ম’ র্থায়র্াগ্য মর্ মাদাে উদ র্াপন উপলয়ক্ষয ‘মুরজব 

বষ ম হসল’ স্থাপন কয়র মুরজব বয়ষ মর রবরভন্ন কম মসূরি বাস্তবােন মরনটররং করা হ্য়চ্ছ;  

 সামারজক উয়যাগ: ৬৭ জন রভক্ষুকয়ক পুনব মাসন করা হ্য়েয়ে, ৩৭ জন হবকার যুবক-যুবিীর কম মসংস্থান করা হ্য়েয়ে, ২৩ 

জন হ্ি দররয়দ্রর বসি বােী হমরামি করা হ্য়েয়ে, রশশু পররবায়রর ৫৭ জন এরিম রশশুয়ক ২ (দুই) বার নতুন হপাশাক প্রদান, 

হজলা প্রশাসয়নর সহ্ােিাে হবসরকাররভায়ব কয়রানাকালীন প্রাে ১০,০০০ (দশ হ্াজার) পররবারয়ক মানরবক সহ্ােিা প্রদান, ৩০ 

জন প্ররিব্ধ ীয়ক হুইল হিোর প্রদান করা হ্ে। 

হফনী 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

‘জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর হসানার বাংলা গোর স্বে বাস্তবােয়ন বাংলায়দশয়ক ২০২১ রিষ্টায়ের ময়ে ক্ষুধা ও 

দাররদ্রযমুক্ত মেম আয়ের হদয়শ পররণি করয়ি এবং একই সয়ঙ্গ জনগয়ণর হদারয়গাোে রিরজটাল হসবা হপৌুঁোয়না, নারীর ক্ষমিােন, 

ঘয়র ঘয়র রবদুযৎ হপৌুঁোয়না, পররয়বশ সুরক্ষা, রবরনয়োগ বৃরি, বাসস্থান, রশক্ষা, রিরকৎসা ও সামারজক রনরাপত্তার রবষেয়ক সয়বাচ্চম 

অগ্রারধকার প্রদান কয়র মাননীে প্রধানমন্ত্রী হশখ হ্ারসনা ১০টি রবয়শষ উয়যাগ গ্রহ্ণ কয়রন’। জারিসংঘ হঘারষি ২০৩০ এয়জন্ডা িথা 

 ২০২০-২১ অথ মবেয়র হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে বঙ্গবন্ধু কন মার স্থাপন করা হ্য়েয়ে;  

 কিবাজার হজলা প্রশাসন সমুদ্র বসকয়ির করবিা িত্বর পয়েয়ন্ট রশশু পাকম স্থাপয়নর লয়ক্ষয ০.৮০ একর জরম রনধ মারণপূব মক িতুপ মায়শ 

সীমানা প্রািীর হদওো হ্য়েয়ে এবং স্থানীে সরকার রবভায়গর রসরনের সরিব জনাব হহ্লালুেীন আহ্য়মদ কর্তমক রভরত্তপ্রস্তর স্থাপন 

করা হ্য়েয়ে;  
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হটকসই উন্নেন অরভষ্ট (এস.রি.রজ.)-এর ১৭টি অরভষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষযমাত্রার ১৫৮টি লক্ষযমাত্রা বাংলায়দয়শ বাস্তবােয়ন এবং ২০৪১ 

রিষ্টায়ের ময়ে উন্নি বাংলায়দশ গোর হক্ষয়ত্র মাননীে প্রধানমন্ত্রী হঘারষি ১০টি রবয়শষ উয়যাগ বাস্তবােয়নর অংশ রহ্সায়ব আমার বারে 

আমার খামার প্রকল্প, আেেণ প্রকল্প, রিরজটাল বাংলায়দশ, রশক্ষা সহ্ােিা কম মসূরি, নারীর ক্ষমিােন, ঘয়র ঘয়র রবদুযৎ, সামারজক 

রনরাপত্তা কম মসূরি, রবরনয়োগ রবকাশ, করমউরনটি রিরনক, মানরসক স্বাস্থয এবং পররয়বশ সুরক্ষা বাস্তবােয়ন হজলা প্রশাসন, হফনী ব্যাপক 

কার্ মিম গ্রহ্ণ কয়রয়ে। ইয়িাময়ে ইউরনেন রিরজটাল হসন্টায়রর মােয়ম জরমর খরিোয়নর নকল মামলার জায়বদা নকল প্রারন্তক 

পর্ মায়ের হসবা গ্রহ্ীিায়দর রনকট সরবরাহ্ করা হ্য়চ্ছ। জািীে ই-সারভ ময়সর মােয়ম নরথ ব্যবস্থাপনা িালুকরণ, ই-য়মাবাইল হকাট ম, 

হরকি মরুয়মর জন্য পৃথক সফটওেযায়রর মােয়ম ৪,৩৭,৮১৫টি খরিোন রিরজটালাইয়জশন করা হ্য়েয়ে। ইন্টারয়নট সংয়র্াগ শরক্তশালী 

করা এবং ওোই-ফাই িালু করা হ্য়েয়ে। হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে রিরজটাল হ্ারজরা প্রবিমন করা হ্য়েয়ে ও ই-নরথ-এর কার্ মিম 

িলমান। হফনী হজলাে একটি দৃরষ্টনন্দন হকন্দ্রীে শরহ্দ রমনার, হদায়েল িত্বর, হখজুর িত্বর, মরহ্পায়ল েেয়লন রবরশষ্ট ফ্ল্াইওভার রনম মাণ 

করা হ্য়েয়ে; হজলা প্রশাসয়নর সারব মক িত্ত্বাবধায়ন পররবার পররকল্পনা রবভাগ ও স্থানীে প্রশাসয়নর সহ্য়র্ারগিাে হফনী সদর উপয়জলাধীন 

েনুো ইউরনেনয়ক পররবার পররকল্পনা, মা ও রশশু স্বাস্থয হসবাে আদশ ম ইউরনেন িথা ‘েনুো ময়িল’ রহ্সায়ব গয়ে হিালা হ্য়েয়ে, র্া 

শিভাগ পররবার পররকল্পনা পিরি গ্রহ্ণ মা ও রশশু স্বায়স্থযর উন্নরি এবং নারী রশক্ষা প্রসায়র অভূিপূব ম সাফল্য অজমন কয়রয়ে এবং-এর 

মােয়ম উত্তয়রাত্তর হসবা কার্ মিম অব্যাহ্ি রয়েয়ে। হফনীয়ি অথ মবনরিক অঞ্চল প্ররিষ্ঠার জন্য ইয়িাময়ে হসানাগাজী উপয়জলার রবরভন্ন 

হমৌজার ৪৫১২.৫৬ একর খাস জরমর কবুরলেি সম্পন্ন হ্য়েয়ে। হসানাগাজী উপয়জলাে ১০০ হমগাওোট রবদুযৎ উৎপাদন হকন্দ্র স্থাপন, 

প্ররিটি উপয়জলাে ময়িল মসরজদ রনম মাণ, মুরক্তয়র্ািা কময়েি রনম মাণ, ঢাকা-িট্টগ্রাম-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল লাইন, 

হসানাপুর-য়সানাগাজী-য়জারারগঞ্জ সেক উন্নেন প্রকল্প, রবয়লারনো স্থলবন্দর উন্নেন প্রকল্প, প্ররিটি উপয়জলাে রমরন হেরিোম রনম মাণ 

প্রকল্পসহ্ রবরভন্ন প্রকয়ল্পর ভূরম অরধগ্রহ্ণ কার্ মিম সম্পন্ন হ্য়েয়ে। অরধগ্রহ্ণকৃি ভূরমর ক্ষরিপূরয়ণর অথ ম ক্ষরিগ্রস্ত ভূরমর মারলকয়দর 

ময়ে রবিরণ করা হ্য়েয়ে। োগলনাইো উপয়জলাধীন বাংলায়দশ-ভারি সীমায়ন্ত ‘বি মার হ্াট’ স্থাপন করা হ্য়েয়ে। রবগি অথ মবেয়র 

৩৩৮টি ভূরমহ্ীন পররবারয়ক কৃরষ খাস জরম বয়ন্দাবস্ত হদওো হ্য়েয়ে। এ োোও গৃহ্রনম মায়নর কার্ মিম িলমান রয়েয়ে। সারকমট হ্াউয়জর 

হসৌন্দর্ ম উন্নেয়ন সংস্কার কার্ মিম িলমান রয়েয়ে। এ োোও সারকমট হ্াউয়জর রনরাপত্তা রনরিয়ি রস রস কযায়মরা স্থাপন এবং ওোই-

ফাই সংয়র্াগ িালু করা হ্য়েয়ে। হফনীর প্রথম মহুকুমা প্রশাসক এবং বাংলায়দয়শর একজন রবখ্যাি করব ও সারহ্রিযয়কর নায়ম হফনী 

পাবরলক লাইয়েররয়ক ‘নবীন িন্দ্র হসন পাবরলক লাইয়েরর’ নায়ম নামকরণ করা হ্ে এবং নবীন িন্দ্র হসন কালিারাল হসন্টার স্থাপন করা 

হ্ে। হজলা প্রশাসন, হফনীর উয়যায়গ হজলা প্রশাসনসহ্ হজলার অন্যান্য রবভায়গ কম মরি ল্যাকয়টটিং মাদারসহ্ মরহ্লা 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর হোয়টা বাচ্চা রাখার জন্য এ কার্ মালয়ের রনি িলাে মার্তোো নায়ম একটি ‘মাদাস ম কন মার’ রনম মাণ করা হ্ে। এ 

োো হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের সমু্ময়খ দৃরষ্টনন্দন জািীে স্মৃরিয়সৌধ ও ‘বঙ্গবন্ধু কন মার’ স্থাপন করা হ্য়েয়ে। ‘বঙ্গবন্ধু কন মায়র’ 

বঙ্গবন্ধুয়ক রনয়ে হলখা সকল বই সংরক্ষণ করা হ্য়েয়ে। হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালেয়ক রসরসটিরভ কযায়মরার আওিাে আনা হ্য়েয়ে। 

রবজে রসংহ্ রদঘী ও রাজার র রদরঘর িারপাশ সরিি কয়র ওোকওয়ে ও রবয়নাদন পাকম স্থাপয়নর কাজ শিভাগ সম্পন্ন হ্য়েয়ে। হজলা 

প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে কম মিারীয়দর কল্যায়ণ রনেরমি প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়চ্ছ। ২০২০-২১ অথ মবেয়রর অগ্রগরি শিকরা হ্ার শিভাগ। 

কুরমো  

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

ওোন-েপ সারভ মস হসন্টায়রর মােয়ম অনলাইয়ন আয়বদন গ্রহ্ণ ও ই-ফাইরলং কার্ মিয়মর; 

বৃক্ষ হরাপণ কম মসূরির আওিাে কুরমোর হগামিী নদীর িীর এবং বেভূরমসমূয়হ্ বৃক্ষয়রাপণ কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; 

একাদশ জািীে সংসদ রনব মািন উপলয়ক্ষয বাংলায়দশ আওোমীলীগ কর্তমক হঘারষি রনব মািরন ইশয়িহ্ারসমূহ্ হজলাপ্রশাসয়নর ০৩ বের 

হমোরদ কম মপররকল্পনা ও এরপএয়ি অন্তভু মক্তিয়ম বাস্তবােন ; 

২০২০ রিষ্টায়ে জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর জন্মশি বারষ মকী ‘মুরজববষ ম’ উদ র্াপয়ন রবয়শষ কার্ মিম গ্রহ্য়ণর লয়ক্ষয 

‘মুরজব বষ ম হসল’ স্থাপন কয়র মুরজব বয়ষ মর রবরভন্ন কম মসূরি বাস্তবােন মরনটররং করা; 

ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীন অথ মাৎ ‘ক’ হেরণর পররবার পুনব মাসয়নর জন্য ঘর রনম মাণ। মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয ১২৫৭টি ঘর রনম মাণ কয়র গৃহ্হ্ীনয়দর 

হ্স্তান্তর করা হ্য়েয়ে; 

ভারি প্রিযাগিয়দর হকাোয়ররন্টন রনরিিকরণ; এবং 

কয়রানাভাইরাস পরররস্থরিয়ি পরবত্র ঈদুল আর্হ্া উপলয়ক্ষয অনলাইন রভরত্তক হকারবারনর পশুর হ্াট আয়োজন করা হ্য়েয়ে। 
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লক্ষ্মীপুর  

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 ২০২০-২১ অথ মবেয়র ই-রমউয়টশন প্ররিো বাস্তবােন; 

 লক্ষ্মীপুর হজলাে ‘ক’ হেরণ অথ মাৎ ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীন ১৭৮৬টি পররবারয়ক গৃহ্ প্রদায়নর মােয়ম পুনব মাসন;  

 ৭৯৯টি হমাবাইল হকাট ম অরভর্ায়নর মােয়ম ৭৬,৭৪,৭৮০/-(রেোত্তর লক্ষ চুোত্তর হ্াজার সািশি আরশ) টাকা জররমানা আদাে; 

এবং  

 ৯৭,৯৪,৩৪৭/- (সািানব্বই লক্ষ চুরানব্বই হ্াজার রিনশি সািিরেশ) টাকা নন ট্যাি হররভরনউ আদাে; 

িাঁদপুর 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 হজলার সারব মক আইন-ৃঙ্খললা পরররস্থরি রস্থরিশীল রাখা; 

 হজলা আইনৃঙ্খললা পরররস্থরি রনেন্ত্রণ, অপরাধ প্ররিয়রাধ এবং কয়রানাভাইরাস প্ররিয়রায়ধর অংশ রহ্সায়ব 10,099টি 

হমাবাইল হকাট ম পররিালনা কয়র 10,820টি মামলার মােয়ম 11,331 জন আসারময়ক রবরভন্ন দয়ি দরন্ডি কয়র কারাগায়র হপ্ররণ করা 

হ্য়েয়ে এবং ১ হকাটি 79 লক্ষ 4 হ্াজার 7 শি টাকা জররমানা আদাে করা হ্য়েয়ে। অরিররক্ত হজলা ম্যারজয়েট আদালয়ি 145 ধারার 

814টি, রনব মাহ্ী ম্যারজয়েট আদালয়ি ১০৭ ধারার 391টি, হমাবাইল হকায়ট ম সাজাকৃি 823টি আরপল এবং নামজারর ও জমা খাররজ 

আরপল/রররভশন 20৯টি মামলা রনষ্পরত্ত করা হ্য়েয়ে; সরকারর প্ররিষ্ঠান প্রদত্ত হসবা সম্পয়কম অবরহ্িকরয়ণর লয়ক্ষয ৯৯6টি 

ময়িারবরনমে সভা ১,২৯5টি সমায়বশ, এবং 71টি হসরমনার করা হ্য়েয়ে। মানসম্মি রশক্ষাসম্পরকমি ১,০37টি ময়িারবরনমে সভা, 

১,৭১9টি সমায়বশ, 73টি হসরমনার এবং ১,৮৫8টি উঠান ববঠক করা হ্য়েয়ে; হজলা প্রশাসক, িাঁদপুর কর্তমক 4,467টি গণশুনারন করা 

হ্য়েয়ে; 

 Management Information System (MIS)-এর আওিাে অনলাইয়ন প্ররিটি উপয়জলাে নামজারর/জমাখাররজ/জমা 

একত্রীকরয়ণর আয়বদন গ্রহ্ণ ও রনষ্পরত্তকরণ করা হ্য়চ্ছ। খাস জরম অরপ মি/পররিযক্ত সম্পরত্তর হিটায়বজ বিরর করা হ্য়েয়ে। মাননীে 

প্রধানমন্ত্রীর অরভপ্রাে অনুর্ােী হজলাে ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীনয়দর িারলকা বিরর কয়র রিয়সম্বর 2021-এর ময়ে সকয়লর জন্য বাসস্থান 

রনরিি করার উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। হজলার 16০টি ভূরমহ্ীন পররবারয়ক পুনব মাসন করা হ্য়েয়ে। মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয বাংলায়দশ 

অযািরমরনয়েটিভ সারভ মস এয়সারসয়েশন, িাঁদপুর হজলা শাখার উয়যায়গ 02টি ঘর রবিরণ করা হ্য়েয়ে। 

োহ্মণবারেো 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

• হকারভি ১৯ ভাইরায়সর প্রাদুভ মাব হমাকারবলাে সাংবারদক, সরকারর-য়বসরকারর দপ্তর, হস্বচ্ছায়সবী সংগঠন, স্কাউট, রবএনরসরস, 

এনরজও, সুশীল সমাজ এবং স্থানীে ধমীে ও রাজবনরিক হনর্তবৃন্দয়ক সম্পৃক্ত কয়র সমরন্বি কার্ মিম পররিালনা; 

• আখাউো স্থলবন্দর হ্য়ে ভারি হথয়ক বাংলায়দয়শ প্রয়বশকারীয়দর প্রারিষ্ঠারনক হকাোরারন্টন রনরিিকরণ; 

• ১৮৯৩টি হমাবাইল হকাট ম পররিালনার মােয়ম ৭১৭৫ জনয়ক 1,73,88,245/-(এক হকাটি রিোত্তর লক্ষ আটারশ হ্াজার দুইশি 

পেিারেশ টাকা মাত্র) অথ মদি প্রদান ও ৬৬ জনয়ক কারাদি প্রদান; 

• ১৮৬৮টি ভূরমহ্ীন পররবারয়ক মাননীে প্রধানমন্ত্রীর উপহ্ারস্বরূপ জরম ও ঘর প্রদান; 

• ৩৬.৬৩৩৪ একর খাস জরম বয়ন্দাবস্ত প্রদান; এবং 

• ভূরম অরধগ্রহ্ণ ক্ষরিপূরণ রহ্সায়ব ৪৪০টি হিয়কর মােয়ম ১৪০,৫৩,৫৮,১৪৩/- (একশি িরেশ হকাটি রিপ্পান্ন লক্ষ আটান্ন হ্াজার 

একশি হিিারেশ টাকা মাত্র) প্রদান। 

রাঙ্গামাটি  

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবারষ মকী উপলয়ক্ষয মাননীে প্রধানমন্ত্রী কর্তমক আেেণ প্রকয়ল্পর অধীয়ন ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীনয়দর জন্য বাঘাইেরে 

উপয়জলাে ১৬১টি, রাজস্থলী উপয়জলাে ২৩৯টি, নারনোরির উপয়জলাে ৬১টি, জুরােরে উপয়জলাে ১০টি, লংগদু উপয়জলাে 

১৯৫টি, বরকল উপয়জলাে ২০টি ও রাঙ্গামাটি সদর উপয়জলাে ৩৩৬টি, কাপ্তাই উপয়জলাে ৭৩টিসহ্ হমাট ১,০৯৫টি গৃহ্ রনম মাণ 

করা হ্য়েয়ে; 

 স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী এবং বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর জন্মশিবারষ মকী জাঁকজমকপূণ মভায়ব উদ র্াপন করা হ্ে;  



63 

 

 হকারভি-১৯ (কয়রানাভাইরাস) প্ররিয়রাধকয়ল্প হমাবাইল হকাট ম পররিালনার মােয়ম পরররস্থরি স্বাভারবক রাখার কার্ মিম গ্রহ্ণ 

করা হ্য়েয়ে। দররদ্র পররবায়রর মায়  খায ও স্বাস্থয সামগ্রী রবিরণ করা হ্য়েয়ে; 

 সামারজক রনরাপত্তা হবষ্টনীর আওিাে হসবা সহ্জীকরয়ণর লয়ক্ষয হমাবাইল অযাকাউয়ন্টর মােয়ম বেস্ক ভািা, রবধবা ভািা, 

প্ররিব্ধ ী ভািা ও ঋণ প্রদান কার্ মিম বাস্তবােন করা হ্য়েয়ে; 

 রবরভন্ন উপয়জলাে রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন বঙ্গবন্ধু কন মার ও সিিা হোর স্থাপন করা হ্য়েয়ে। প্রাথরমক রবযালয়ে আসবাবপত্র রনম মাণ 

এবং মােরমক রবযালয়ে ল্যাপটপসহ্ মারল্টরমরিো সরবরাহ্ করা হ্য়েয়ে; 

 ভূরম অরধগ্রহ্ণ প্ররিোে ০৬ (েে) টি এল এ মামলাে ১২৬ (একশি োরব্বশ) টি ক্ষরিগ্রস্ত পররবায়রর মায়  =৬৮,৬০,২৬,০৭৬/৫৬ 

(আটষরট্ট হকাটি ষাট লক্ষ োরব্বশ হ্াজার রেোত্তর টাকা োপ্পান্ন পেসা) টাকা পররয়শাধ করা হ্য়েয়ে; প্রিযাশী সংস্থায়ক জরমর দখলও 

হ্স্তান্তর করা হ্য়েয়ে; এবং 

 কাপ্তাই হলয়ক মাে ধরা ব্ধ কালীন হজয়লয়দর কম ম সৃজন ও কাপ্তাই হলয়কর সুরক্ষা ও সুষ্ঠু বাস্তবােন করা হ্য়েয়ে। 

 

খাগোেরে  

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে-এর সম্প্রসাররি ভবয়নর রনম মাণ কাজ সম্পন্ন করা হ্য়েয়ে। 

 

বান্দরবান  

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 হজলা প্রশাসয়কর হস্বচ্ছাধীন িহ্রবল হ্য়ি অসহ্াে, দুস্থ, অনাথ প্রভৃরি ব্যরক্তর মায়  ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার আরথ মক 

সহ্ােিা প্রদান করা হ্য়েয়ে। গি অথ মবেয়র ১৪,০০,০০০/-(য়িৌে লক্ষ পঞ্চাশ হ্াজার) টাকা আরথ মক সহ্ােিা প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 নীলািল, হমঘলা, প্রারন্তক হলক, বনপ্রপাি, জীবননগর ও রিমু্বক পর্ মটন হকয়ন্দ্রর নতুন অবকাঠায়মা বিরর, সংস্কার এবং পর্ মটকয়দর 

জন্য রবশুি পারন সরবরাহ্ ও টেয়লট-এর ব্যবস্থা করা হ্য়েয়ে;  

 কায়লটয়রট স্কুলয়ক কয়লয়জ রুপান্তর করা হ্য়েয়ে। কয়লজ পররিালনা নীরিমালা প্রণেন করা হ্য়েয়ে। কয়লয়জর ভবন রনম মাণ করা 

হ্য়েয়ে; মারল্টরমরিো িাসরুম ও হশখ রায়সল রিরজটাল ল্যাব স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

 সংস্কৃরি রবষেক মন্ত্রণালে হ্য়ি প্রাপ্ত ০১ জুলাই ২০২০ হ্য়ি ৩০ জুন ২০২১ পর্ মন্ত সময়ে ১০০ জন অসচ্ছল সংস্কৃরিয়সবীয়ক 

৫,০০,০০০/- টাকা এবং ১১টি অসচ্ছল সাংস্কৃরিক প্ররিষ্ঠানয়ক ৩,৫০,০০০/- টাকা অনুদান রবিরণ করা হ্য়েয়ে। গি অথ মবেয়র 

১০০ জন অসচ্ছল সংস্কৃরিয়সবীয়ক ৫,০০,০০০/- এবং ০৬টি প্ররিষ্ঠানয়ক ১,৪০,০০০/- টাকা অনুদান রবিরণ করা হ্য়েয়ে; 

 বান্দরবান পাব মিয হজলাে ০৩ জন অসমথ ম িীোরবদয়ক ৪৫,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হ্য়েয়ে। গি অথ মবেয়র ০৬ জনয়ক 

২৪,০০০/-টাকা অনুদান প্রদান করা হ্য়েয়ে; এবং 

 বান্দরবান হজলা শহ্য়র অবরস্থি হহ্ায়টলসমূয়হ্র হিটায়বজ প্রতুত/িপূব মক ওয়েবয়পাট মায়ল  আপয়লাি করা হ্য়েয়ে। ০১ জুলাই ২০২০ 

হ্য়ি ৩০ জুন ২০২১ পর্ মন্ত সময়ে ৬০(ষাট)টি হহ্ায়টয়লর হিটায়বজ বিরর করা হ্য়েয়ে। 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা: 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, িিগ্রাম 

পর্ মটন রশয়ল্পর রবকায়শর মােয়ম রবয়দরশ রবরনয়োগ আকৃষ্ট করা। 

িট্টগ্রাম  

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : ই-ভূরম হসবা প্রদায়নর জন্য OSS িালুকরণ, রশল্প-কারখানা, ফযাটররগুয়লায়ি সুষ্ঠু বজময 

ব্যবস্থাপনাে Effluent Treatment Plant(ETP) স্থাপন রনরিিকরণ এবং ‘হসবাপুঞ্জ/একয়সবা’-এর মােয়ম ইউরিরসয়ি সাধারণ 

জনগণয়ক রিরজটাল পিরিয়ি হসবাপ্রদান। 

কিবাজার  

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

২০২১-২২ অথ মবেয়র িলমান ভূরম অরধগ্রহ্ণ মামলার অধীয়ন ভূরম অরধগ্রহ্য়ণর ফয়ল ক্ষরিগ্রস্ত ব্যরক্তগণয়ক দুনীরি ও হ্েরারনমুক্তভায়ব 

ক্ষরিপূরয়ণর টাকা প্রদায়নর জন্য কম মপররকল্পনা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। এ োো কিবাজার হজলাে একটি আন্তজমারিক মায়নর সারকমট হ্াউজ 

রনম মাণ করার পররকল্পনা রয়েয়ে। 
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হনাোখালী 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 হনাোখালী হজলাে মােরমক রবযালে ও মাদ রাসার শিভাগ োত্রীয়দর জন্য স্বাস্থযসম্মি পৃথক ওোশরুম রনম মাণ; 

 হনাোখালী হজলা শহ্য়রর সুরবধাজনক স্থায়ন বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্ ম স্থাপন; 

 ভূরম ও সরকারর স্বাথ মসংরিষ্ট মামলার হিটায়বজ বিরর; 

 অকৃরষ খাসজরম, অরপ মি সম্পরত্ত, হদয়বাত্তর সম্পরত্ত ও ওোকফ সম্পরত্তর হিটায়বজ প্রণেন; 

 ‘ওোন েপ সারভ মস’হসন্টায়রর মােয়ম অনলাইয়ন আয়বদন গ্রহ্ণ ও ই-ফাইরলং কার্ মিম বাস্তবােন; 

 রভক্ষুক পুনব মাসন ১০০ জন; 

 হনাোখালী হজলাে রিন হ্াজার িাি হিানায়রর হিটায়বজ প্রতুত/িকরণ; এবং 

 ২০ জন নারী উয়যাক্তা সৃরষ্ট। 

কুরমো  

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 র্থার্থভায়ব রনধ মাররি দারবর ১০০% ভূরম উন্নেন কর আদাে; 

 ২০০০টি হমাবাইল হকাট ম পররিালনা; 

 উপয়জলা পর্ মায়ে অনুরষ্ঠি কুইজ প্ররিয়র্ারগিাে রবজেীয়দর রনয়ে রবজ্ঞানরবষেক ৪টি কুইজ প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন 

স্থানীে সরকার প্ররিষ্ঠানসমূহ্ হ্য়ি ৭৫% হহ্ারল্ডং ট্যাি আদাে; এবং 

 গৃহ্হ্ীনয়দর গৃহ্ প্রদায়নর ব্যবস্থা এবং আেেণ প্রকয়ল্প পুনব মাসনকারীয়দর পুনব মাসন রনরিি করা। 
লক্ষ্মীপুর  

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 ইউরনেন পররষয়দর অথ মােয়ন মা ও রশশুয়দর স্বাস্থয সুরক্ষার লয়ক্ষয প্ররিটি ইউরনেয়নর জন্য একটি কয়র অযামু্বয়লন্স িে; 

এবং 

 উপয়জলা পররষয়দর অথ মােয়ন প্ররিটি মা ও রশশু কল্যাণ হকয়ন্দ্রর জন্য হিরলভারর হবি িে। 

িাঁদপুর  

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 হজলা কার্ মালয়ের সয়ঙ্গ ০৮টি উপয়জলা ভূরম অরফস এবং ৭২টি ইউরনেন ভূরম অরফয়স শিভাগ ই-য়সবা কার্ মিম গ্রহ্ণ 

করা; 

 উপয়জলা ভূরম অরফয়স শিভাগ অনলাইয়ন নামজারর আয়বদন গ্রহ্ণ ও রনষ্পরত্ত করা; 

 শিভাগ ‘ক’ হেরণর গৃহ্হ্ীনয়ক পুনব মাসন কার্ মিম গ্রহ্ণ করা; 

 প্ররিটি সরকারর এবং হবসরকারর দপ্তয়র ই-এয়টনয়িন্স রনরিি করা; 

 দুয়র্ মাগ মন্ত্রণালয়ের সরকারর নম্বর ৩৩৩ হি আয়বরদি সকল আয়বদনকারীর রনকট ত্রাণ রবিরণ করা; 

োহ্মণবারেো 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 মামলা, আয়গ্নোস্ত্র লাইয়সন্স, সাটি মরফয়কট মামলা ও হফৌজদারর মামলা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য োহ্মণবারেো হজলাে উদ্ভাবনী 

উয়যাগ রবষেক রিরজটাল ওয়েবয়বজি হিটায়বজ বিররর পররকল্পনা গ্রহ্ণ; এবং 

 হরকি মরুম রিরজটালাইজকরণ। 

রাঙ্গামাটি  

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা 

 রাঙ্গামাটি পাব মিয উপয়জলাধীন উপয়জলাসমূয়হ্র প্রয়িযকটি রবযালয়ে শরহ্দ রমনার স্থাপন;  

 গৃহ্হ্ীন ও ভূরমহ্ীনয়দর জন্য ভূরমসহ্ গৃয়হ্র ব্যবস্থা রনরিিকরণ; এবং 

 সায়ফমস ওোটার রপউররফাইং-এর মােয়ম দুগ মম এলাকাগুয়লায়ি রবশুি পারন সরবরায়হ্র ব্যবস্থা করা। 
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খাগোেরে  

 হেেরফরিং ও রশশু পররির্ মা হকন্দ্র স্থাপন। 

বান্দরবান  

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 হজলা প্রশাসন মানরবক সহ্ােিা ফাউয়ন্ডশয়নর সাহ্ায়য্য বশল প্রপাি পর্ মটন হকয়ন্দ্র ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠীর আথ ম-সামারজক অবস্থার 

উন্নেন িথা হ্স্তরশল্প রবিয়ের জন্য হশি রনম মাণ; 

 সাধারণ জনগয়ণর পারন সমস্য া দূর করার জন্য বৃহ্দাকায়রর ওোটার রিটয়মন্ট োন্ট স্থাপন; 

 হজলার প্ররিটি রবযালয়ে রবদুযৎ সংয়র্াগ ও ইন্টারয়নট সংয়র্াগ প্রদান; 

 হরকি ম রুয়ম ররক্ষি খরিোন স্কযান করা এবং হরকি ম সংরক্ষণ ব্যবস্থা রিরজটালাইজি করা; 

 ইংয়ররজ রশক্ষার মান উন্নেয়ন প্ররি উপয়জলাে একটি ইংরলশ ল্যাঙ্গুয়েজ িাব বিরর;  

 বৃক্ষয়রাপণ কম মসূরির আওিাে হজলার রবরভন্ন গুরূত্বপূণ ম স্থান, পর্ মটন এলাকা, রবরভন্ন সরকারর-য়বসরকারর কার্ মালে প্রাঙ্গণ, 

রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন; এবং 

 ১ (এক) লক্ষ িারা হরাপণ। 

 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃরহ্ি কম মপররকল্পনা  

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, িট্টগ্রাম 

জারিসংঘ হঘারষি হটকসই উন্নেন অরভষ্ট (এস.রি.রজ.), বাংলায়দশ সরকায়রর রূপকল্প-২০২১ ও সপ্তম পঞ্চবারষ মকী পররকল্পনার 

আয়লায়ক কারিি লক্ষয অজময়ন রবভাগীে প্রশাসয়নর নানামুখী ভরবষ্যৎ পররকল্পনা রয়েয়ে। িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তর সয়ব মাত্তম ব্যবহ্ার 

িথা ই-নরথ ব্যবস্থাপনার মােয়ম জনয়সবা রনরিিকরণ এবং উদ্ভাবনী উয়যাগসমূহ্ সফলভায়ব বাস্তবােয়নর মােয়ম নাগররক হসবার 

মান বৃরিপূব মক জনগয়ণর হদারয়গাোে হসবা হপৌুঁয়ে হদওো হ্য়ব। প্ররিটি ভূরম অরফয়সই ভূরম হসবা প্রদায়নর জন্য One Stop Service 

এবং ই-নামজাররর মােয়ম ভূরময়সবায়ক যুয়গাপয়র্াগী মানসম্মি ব্যবস্থাপনাে উন্নীিকরয়ণর মােয়ম জনবা্ধ ব ভূরম ব্যবস্থাপনা রনরিি 

করা হ্য়ব। দক্ষ মানব সম্পদ উন্নেয়নর লয়ক্ষয রবভাগীে পর্ মায়ে ‘অযািরমরনয়েটিভ ররসাি ম অযান্ড হিরনং হসন্টার’ স্থাপয়নর উয়যাগ হনওো 

হ্য়েয়ে, র্া বিমমায়ন সরকায়রর উচ্চ পর্ মায়ে সরিে রবয়বিনাধীন রয়েয়ে। এ োো ‘ভূরম উন্নেন কর’ রিরজটাইয়লজশন কার্ মিম িলমান 

রয়েয়ে। 

িট্টগ্রাম  

মাননীে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রারধকার প্রকল্প ০৭টি প্রকয়ল্পর কাজ ৩৯% এবং প্ররিশ্রুি প্রকল্প ১২টি, িৎময়ে ০৮টি প্রকয়ল্পর কাজ ১০০% 

এবং ০৪টি প্রকয়ল্পর কাজ ৩০%। 

কিবাজার  

 লবণ রশল্প ওরিংরে িায়ষর আধুরনকােন ও সুষ্ট ব্যবস্থাপনা রনরিিকরণ; 

 হরারহ্ঙ্গা আগময়নর কারয়ণ ক্ষরিগ্রস্ত এলাকাে ব্যাপক বনােন স্থাপন; এবং 

 সমুদ্র িীরবিী পাহ্ায়ের পাদয়দয়শ প্ররি দশ রকয়লারমটার পরপর টুযররে রভয়লজ স্থাপন করা। 

 

হনাোখালী  

 ২০২২ রিষ্টায়ের ময়ে হনাোখালী হজলাে হটকসই নগর ও জনবসরি গয়ে হিালার লয়ক্ষয জলাবিিা রনরসন; 

 রশক্ষার মায়নান্নেয়ন উপয়জলাধীন সকল প্রাথরমক রবযালয়ে শিভাগ মারল্টরমরিো িাস রুম িালু করা; 

 জলাবিিা রনরসয়নর মােয়ম শয়স্য র রনরবেিা ৪০% বৃরিকরণ; 
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 শয়স্য র রনরবেিা বৃরিয়ি ন্যযনিম ৮০% জলাবিিা রনরসন; 

 কৃরষ জরমর পররমাণ ২০% হ্য়ি ৫০% এ উন্নীিকরণ; 

 উপয়জলাধীন সকল বাজায়র বজময অপসারণ; 

 স্থানীে রশক্ষা প্ররিষ্ঠানসমূয়হ্র মানসম্মি রশক্ষা রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয রবষেরভরত্তক রশক্ষক রনয়োগ, করম্পউটার ল্যাব স্থাপন 

এবং সাইন্স ল্যাব ব্যবহ্ার রনরিিকরণ ও লাইয়েররর বই সরবরাহ্ রনরিি করা; 

 সবার জন্য রনরাপদ খাবার পারন রনরিিকরণ; 

 রত্রফসরল কৃরষ জরমর অন্য কায়জ ব্যবহ্ার হরাধ করা; এবং 

 নদী ভাঙনকবরলি ভূরমহ্ীন পররবারয়ক পুনব মাসন করা।  

হফনী  

 ঝুঁরকপূণ ম ( য়র পোর হ্ার হবরশ) রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর িারলকা প্রতুত/িপূব মক প্রাথরমক স্তয়র ১০০% ভরিম রনরিি করা হ্য়ব। প্ররি 

উপয়জলাে সকল ঝুঁরকপূণ ম রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন রমি-য়ি রমল িালু করয়ণর উয়যাগ হনওো হ্য়ব। প্রয়িযক উপয়জলাে ন্যযনপয়ক্ষ ১টি 

রশক্ষা প্ররিষ্ঠানয়ক হসন্টার অব এরিয়লন্স রহ্সায়ব গয়ে হিালা এবং সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন রশশু পাকম বিরর করা হ্য়ব। হজলাে 

রশক্ষা িাে (আরথ মকভায়ব অসচ্ছল রশক্ষাথীয়দর জন্য) প্ররিষ্ঠা করা হ্য়ব; এবং 

 মােরমক পর্ মায়ের সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর (২৯৭টি) ওয়েবসাইট প্রতুত/ি করা হ্য়ব। 

কুরমো  

কম মশালা আয়োজন ও রবরভন্ন সভা-সমায়বশ অনুষ্ঠায়নর মােয়ম এস.রি.রজ. লক্ষযসমূহ্ বাস্তবােয়ন সহ্য়র্ারগিা প্রদান করা হ্য়চ্ছ; 

লক্ষ্মীপুর  

 রশক্ষা ও স্বাস্থযসংিান্ত SDG-এর ৩ ও ৪ নং সূিয়কর আয়লায়ক মানসম্মি রশক্ষা কার্ মিম বাস্তবােয়ন রশক্ষকয়দর প্ররশক্ষণ প্রদান 

ও মানসম্মি মারল্টরমরিো িাসরুম স্হ্াপন এবং রশশুয়দর স্বাস্থয সুরক্ষার জন্য স্বাস্থয কায়ি মর প্রবিময়নর মােয়ম রনেরমি স্বাস্থয 

পরীক্ষার ব্যবস্থা করা; 

 SDG ৩৯টি সূিয়কর আয়লায়ক লক্ষ্মীপুর হজলার ০৫টি উপয়জলার জন্য ১৩.০৩, ৪.০৫ এবং ১৭.০৫ নং সূিক রনধ মারণিয়ম 

বাস্তবােন কার্ মিম িলমান; 

 লক্ষ্মীপুর হজলা পর্ মায়ে সূিক: ১৩.০৩ (য়মঘনা নদীর ভাঙন প্ররিয়রায়ধ কার্করী ব্যবস্থা গ্রহ্ণ)-এর আয়লায়ক হমঘনা নদীর ভাঙন 

হরাধকয়ল্প উপকূলীে সবুজ হবষ্টনী বিরর ও নদী িীর রক্ষার জন্য বাঁধ রনম মাণ কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

োহ্মণবারেো 

 দাররদ্রয রনরসয়ন কম মসংস্থান বৃরির লয়ক্ষয উয়যাক্তা সৃরষ্ট ও ব্যাবসা বা্ধ ব পররয়বশ সৃরষ্ট; 

 ইউরনেন ও ওোি ম পর্ মায়ে জনপ্ররিরনরধ, গণমােম কমী, সুশীল সমাজ, রশক্ষক, ইমাম, আয়লম ওলামা ও রাজবনরিক হনর্তবৃন্দয়ক 

সম্পৃক্ত কয়র স্বাস্থযসয়িিনিা বৃরি; 

 করমউরনটি রিরনকসমূয়হ্র মােয়ম প্রারন্তক জনয়গাষ্ঠীর স্বাস্থযয়সবা রনরিিকরণ; 

 নদী ও খাল দূষণ প্ররিয়রাধ করা এবং জলাভূরম ভরাট প্ররিয়রাধ করা; এবং 

 পররষ্কার পররচ্ছন্নিা রনরিিকয়ল্প ‘পররচ্ছন্ন গ্রাম পররচ্ছন্ন শহ্র’ কম মসূরি বাস্তবােন। 

রাঙ্গামাটি 

 জনয়সিিনিা বৃরি, বৃক্ষয়রাপণ করা, প্রাকৃরিক পররয়বশ সংরক্ষণ করা এবং হমাবাইল হকাট ম পররিালনার মােয়ম পাহ্াে কাটা 

ব্ধ  করা; 

 কাপ্তাই হ্রদয়ক দূষণমুক্ত করার লয়ক্ষয পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ; 

খাগোেরে 

 হজলা প্রশাসক হগাল্ডকাপ প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন এবং র্তণমূল পর্ মাে হথয়ক উদীেমান হখয়লাোে বিররকরণ; 

 দখল হ্ওো খাল, প্রাকৃরিক জলাধার উিায়র অরভর্ান পররিালনা ইিযারদ; 
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বান্দরবান 

 লক্ষযমাত্রা নং-৪ : মানসম্মি রশক্ষা : অন্তভু মরক্তমূলক ও সমিারভরত্তক মানসম্মি রশক্ষা রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয রবরভন্ন রবযালয়ে 

মারল্টরমরিো িাসরুয়মর কার্ মিম িদাররক, ল্যাঙ্গুয়েজ িাব স্থাপন এবং হজলা প্রশাসক রশক্ষা বৃরত্ত ও সহ্ােিা ফাউয়ন্ডশন ও 

বঙ্গবন্ধু বৃরত্ত কার্ মিয়মর অধীয়ন দুস্থ অনাথ ও হমধাবী রশক্ষাথীয়দর বৃরত্ত প্রদান করা; সকল প্রাথরমক রবযালয়ের রশক্ষকয়দর নাম 

ও হমাবাইল নম্বরসংবরলি হিটায়বজ বিররর কাজ িলমান রয়েয়ে। 

 লক্ষযমাত্রা নং-৫ : রলঙ্গ সমিা : রলঙ্গ সমিা অজমন এবং সব নারী ও হময়ের ক্ষমিােন করার লয়ক্ষয মরহ্লায়দর হসলাই প্ররশক্ষণ 

প্রদান এবং হজলা প্রশাসক রশক্ষা বৃরত্ত ও সহ্ােিা ফাউয়ন্ডশন ও বঙ্গবন্ধু বৃরত্ত কার্ মিয়মর অধীয়ন বৃরত্ত প্রদায়নর হক্ষয়ত্র োত্রীয়দর 

অগ্রারধকার হদওো। এ োোও বাল্যরববাহ্ হরায়ধ রবরভন্ন কার্ মিম গ্রহ্ণ, জরেিা কময়েি রনম মাণ এবং নারী উন্নেন হফারাম কার্ মকর 

করা। 

 

িাঁদপুর স্থানীে 

অগ্রারধকার 

সূিক 

সূিয়কর 

লক্ষযমাত্রা 

অজময়ন প্রধান 

কম মকািসমূহ্ 

টায়গ মট অজময়ন 

বাধাসমূহ্ 

(Challenges) 

বাধা উত্তরয়ণ 

করণীেসমূহ্ 

(Activities) 

সরকারর/য়বসরকারর 

হকায়না 

কর্তমপক্ষ/প্ররিষ্ঠান 

করণীে রবষয়ে প্রধান 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

রনরাপদ নদী ও 

উৎপাদনশীল 

নদী ব্যবস্থাপনা 

নদীর নাব্যিা 

বৃরি ও নদী 

দখলমুক্তকরণ 

(য়মঘনা-

িাকারিো) 

(১) নদী ভাঙন ও ির 

উৎপরত্ত 

(২) দখলদারয়দর 

পুনব মাসন ও উয়চ্ছদ; 

এবং 

(৩) প্রভাবশালী স্থানীে 

রসরন্ডয়কট 

(১) রনেরমি হেরজং  

(২) নদী শাসন ও 

নদীিীরবিী অঞ্চয়ল 

বাঁধ রনম মাণ 

(৩) নদী দখলকৃি 

অংয়শ বসবাসকারী 

দররদ্র-

হ্য়িাদররদ্রয়দর 

পুনব মাসন  

(৪) স্থানীে জনগণ ও 

জনপ্ররিরনরধয়দর 

সমন্বয়ে জনময়িা 

গঠন। 

স্থানীে সংসদ সদস্য , 

স্থানীে সরকার, 

জনপ্ররিরনরধ, স্থানীে 

প্রশাসন, পুরলশ রবভাগ 

ও পারন উন্নেন হবাি ম 

নদী দূষণ হরাধ 

করা  

(১) রশল্প কারখানার 

অরনেরন্ত্রি বজময 

(২) জনগয়ণর 

অসয়িিনিা; এবং 

(৩) হনৌর্ানসমূয়হ্র 

বজময 

(১) নদী িীরবিী 

রশল্প কারখানাসমূহ্ 

অন্যত্র স্থানান্তর 

(২) ব্যাপক 

জনসয়িিনিা সৃরষ্ট 

(৩) হনৌর্ান 

মারলকয়দর 

অবরহ্িকরণ ও হনৌ 

র্ানসমূয়হ্র 

রবআইিরিউটিএ 

রনজস্ব বজময 

ব্যবস্থাপনা সৃরষ্ট  

হজলা প্রশাসন, স্থানীে 

রশল্প বরনক সরমরি, 

স্থানীে এনরজও, 

পররয়বশ অরধদপ্তর, 

পররয়বশবাদী 

সংগঠনসমূহ্, হনৌর্ান 

মারলক সরমরি, হনৌ-

পুরলশ  

রনরাপদ হনৌ-র্ান 

রশল্প গয়ে হিালা 

(১) উয়যাক্তার 

ঘাটরি; এবং 

(২) প্রাকৃরিক দুয়র্ মাগ। 

(১) উয়যাক্তা 

সৃরষ্টয়ি প্রয়ণাদনা 

প্রয়োজন 

হজলা প্রশাসন, স্থানীে 

রশল্প-বরণক সরমরি 
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(য়োয়টা ও 

মা ারর) 

(২) বরহ্স্থ উয়যাক্তা 

আকষ ময়ণ হনৌ 

হমলা/য়নৌর্ান হমলা 

উদ র্াপন 

নদীমার্তক 

পর্ মটয়নর রবকাশ 

(১) আন্তঃমন্ত্রণালে 

সমন্বেজরনি 

দীঘ মসূত্রিা 

(২) স্থানীে উয়যায়গর 

অভাব 

(১) দ্রুি পদয়ক্ষপ 

গ্রহ্ণ 

(২) স্থানীে 

ব্যাবসােী, প্রবাসী ও 

রশল্পপরিয়দর 

প্রয়ণাদনা প্রদান 

পর্ মটন মন্ত্রণালে, হরল 

মন্ত্রণালে, হজলা 

প্রশাসন ও 

রবআইিরিউটিএ 

 

 

 

 

 

ইরলশ হকরন্দ্রক 

রশয়ল্পর রবকাশ 

(১) ইরলশ হজয়লয়দর 

অসয়র্ারগিা; 

(২) মৎস্য  

প্ররিোজািকরয়ণ 

ঘাটরি; 

(৩) রিরকৎসা রবজ্ঞায়ন 

ইরলয়শর 

উপয়র্ারগিারবষেক 

গয়বষণার অভাব; 

(৪) ইরলয়শর আঁইয়শর 

সদ ব্যবহ্ায়রর 

গয়বষণার ঘাটরি 

(১) ইরলশ হজয়লয়দর 

ইরলশ ধরা 

রনরষিকালীন রবকল্প 

কম মসংস্থান; 

(২) ইরলশ 

প্ররিোজািকরণ 

হকন্দ্র স্থাপন; এবং 

(৩) ইরলশ রবষেক 

হমরিকযাল গয়বষণার 

উদ বুিকরণ 

মৎস্য  ও পারন সম্পদ 

মন্ত্রণালে, রশল্প 

মন্ত্রণালে, েম 

কম মসংস্থান মন্ত্রণালে, 

রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত 

মন্ত্রণালে ও স্থানীে 

প্রশাসন 

 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, িট্টগ্রাম 

 কিবাজায়রর উরখো উপয়জলার হরারহ্ঙ্গা কযাম্পসমূহ্ পররদশ মনকায়ল হরারহ্ঙ্গা কযায়ম্প আন্তজমারিক সংস্থাসমূয়হ্র (IOM, MSS) 

অথ মােয়ন রনরম মি হ্াসপািাল পররদশ মন এবং হজলা প্রশাসন, কিবাজার, জারিসংয়ঘর শরণাথী রবষেক সংস্থা IOM, হদরশ-রবয়দরশ 

এনরজও সংস্থার সয়ঙ্গ আয়লািনা ও ময়িারবরনমে; 

 কিবাজায়রর হরারহ্ঙ্গা হকা-অরি ময়নশন অরফয়সর কম মপরররধ রনধ মারণ ও প্রণেন এবং সহ্য়র্ারগিা প্রদায়নর লয়ক্ষয একজন 

কম মকিমা ন্যস্তকরণ; এবং 

 রবভাগীে করমশনার, িট্টগ্রাম হরারহ্ঙ্গা প্রিযাবাসনরবষেক হর্ৌথ ওোরকমং গ্রুপ (JWG)-এর সারব মক িত্ত্বাবধােয়নর দারেত্ব পালন 

কয়র থায়কন। 

কিবাজার 

 এনরজও রবষেক বুযয়রা কর্তমক অনুয়মারদি এফরি-৭/এফরি-৬/এফরস-১ হমািায়বক হজলাে কম মরি হদরশ-রবয়দরশ হবসরকারর 

সংস্থাসমূহ্ বলপ্রয়োয়গ বাতুত/চুযি হরারহ্ঙ্গা জনয়গাষ্টীয়দর জন্য জরুরর ত্রাণ সহ্ােিা এবং স্থানীে জনয়গাষ্ঠীয়দর জন্য আথ মসামারজক 

উন্নেয়ন সহ্ােিা প্রদান করয়ে; 

 কিবাজার হজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ WHO-এর িত্ত্বাবধায়ন ০২টি PCR ল্যাব.কিবাজার আইয়সায়লন হসন্টায়র হটকরনকযাল 

সায়পাট ম,পরামশ ম ও প্ররশক্ষণ এ োো সারব মকভায়ব হজলাে স্বাস্থযসম্পরকমি সকল রবষয়ে সহ্য়র্ারগিা করয়ে; 

 হজলা প্রশাসয়নর সমন্বয়ে UNHCR কিবাজার ২৫০ শয্যা রবরশষ্ট হ্াসপািায়ল ICU ও HDU সংস্থাপন কয়র কয়রানাআিান্তয়দর 

সুরিরকৎসা রনরিি করয়ে এবং রবরভন্নভায়ব সহ্য়র্ারগিা করয়ে এবং কযায়ম্প আইয়সায়লশন হসন্টার স্থাপয়নর মােয়ম কয়রানা 

ঝুঁরক হথয়ক হরারহ্ঙ্গা জনয়গাষ্ঠীয়ক রক্ষার জন্য ব্যবস্থা রনয়েয়ে; 

 কিবাজার হজলাে মৃদুভায়ব COVID-19 আিান্ত ব্যরক্তয়দর ময়ে র্ায়দর পৃথকভায়ব বারেয়ি থাকার সুরবধা হনই িায়দর জন্য 

হজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ রবরভন্ন এনরজও সংস্থার সহ্য়র্ারগিাে কিবাজার সদয়র ৫০ শয্যারবরশষ্ট রফল্ড হ্াসপািাল স্থাপন করা 

হ্য়েয়ে; 
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 হজলাে কম মরি হদরশ-রবয়দরশ হবসরকারর সংস্থা সমূহ্ স্থানীে জনয়গাষ্ঠীয়দর হটকসই উন্নেয়ন রবরভন্ন প্ররশক্ষণ সহ্ অনুদান রদয়ে 

থায়ক; এবং 

 হদরশে হবসরকারর সংস্থাসমূহ্ মানব পািার প্ররিয়রাধ, নারীর প্ররি সরহ্ংসিা হরাধ ও নারীর ক্ষমিােয়ন এনরজওসমূহ্ সুরনরদষ্ট 

ভূরমকা পালন করয়ে। 

কুরমো 

ববয়দরশক প্ররশক্ষণ/সফয়রর পর সংরিষ্ট কম মকিমাগয়ণর কায়জর গুণগিমান বৃরি, স্বচ্ছিা, মননশীলিা ও গরিশীলিা বৃরি হপয়েয়ে; 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, িট্টগ্রাম 

জনপ্রশাসয়নর জবাবরদরহ্ রনরিিকরণ, হসবার মায়নান্নেন এবং সুশাসন সংহ্য়িাকরয়ণর রনরমত্ত অরভয়র্াগ প্ররিকার ব্যবস্থাপনা িালু 

করা হ্য়েয়ে। অরভয়র্াগ প্ররিকার ব্যবস্থাপনাে একটি সুরনরদ মষ্ট পিরি অনুসরয়ণর রনরমত্ত অরভয়র্াগ প্ররিকার ব্যবস্থাপনা রনয়দ মরশকা-

২০১৫-এর অনুয়চ্ছদ ৫.১ (ঘ) অনুসায়র অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত কম মকিমা (অরনক) রহ্সায়ব রসরনের সহ্কারী করমশনার (রাজস্ব), রবভাগীে 

করমশনার অরফস, িট্টগ্রাম এবং আরপল কম মকিমা রহ্সায়ব অরিররক্ত রবভাগীে করমশনার (রাজস্ব), িট্টগ্রাময়ক ময়নানেন প্রদান করা 

হ্য়েয়ে। 

কিবাজার 

হজলা প্রশাসনয়ক দুনীরিমুক্ত করয়ি কম মকিমা ও কম মিারীয়দর রনরলসভায়ব কাজ করার জন্য রনয়দ মশনা প্রদান করা হ্য়েয়ে। দুনীরির 

অরভয়র্ায়গ অরভযুক্ত হ্য়ল অথবা হকায়না হসবা প্রাথী হ্েরারনর রশকার হ্য়ল উক্ত কম মকিমা/কম মিারীর রবরুয়ি আইনানুগ কার্ মিম গ্রহ্ণ 

করা হ্ে। 

হফনী 

হজলা, উপয়জলা ও ইউরনেন পর্ মায়ে দুনীরি প্ররিয়রাধ করমটি গঠন করা হ্য়েয়ে। দুনীরি রবয়রাধী মানবব্ধ ন, দুনীরি প্ররিয়রাধ সপ্তাহ্ 

পালন ও সিিা হোর িালু করা হ্য়েয়ে এবং এ কার্ মিম অব্যাহ্ি রয়েয়ে; এবং 

এ োোও দুনীরিসংিান্ত অরভয়র্াগ জনগয়ণর দারখয়লর সুরবধায়থ ম হজলা প্রশাসয়কর অধীন কার্ মালেসমূয়হ্ অরভয়র্াগ গ্রহ্ণ বি স্থাপন 

করা হ্য়েয়ে।  

কুরমো 

 ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি রবষয়ে প্রাপ্ত অরভয়র্াগ িদন্তিয়ম িাৎক্ষরণক ব্যবস্থা গ্রহ্ণ ও সব ময়ক্ষয়ত্র জবাবরদরহ্িা রনরিিকরণ; এবং 

 জনগয়ণর অরভয়র্াগ রনষ্পরত্তকরয়ণর রনরমত্ত অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত কম মকিমা রনয়োগ ও িথ্য অরধকার আইন বাস্তবােন রনরিিকরণ। 

লক্ষ্মীপুর 

 দুনীরির রবরুয়ি আইনানুগ কার্ মিম গ্রহ্ণ করার জন্য হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালে, উপয়জলা 

ভূরম অরফস ও ইউরনেন ভূরম অরফসসমূয়হ্ অরভয়র্াগ বি স্থাপন; এবং 

 দুনীরি প্ররিয়রায়ধ প্ররিমায়স কম মিারীয়দর োফ সভাে শুিািার রবষয়ে আয়লািনা ও ময়িারবরনমে সভার আয়োজন। 

 

িাঁদপুর 

 দুনীরি প্ররিয়রাধ : িাঁদপুর হজলা ও রবরভন্ন উপয়জলার দুনীরি প্ররিয়রাধ করমটিগুয়লা দুনীরি প্ররিয়রায়ধ রবরভন্ন কার্ মিম হ্ায়ি 

রনয়েয়ে। এজন্য প্রিার-প্রিারণা, র যারল, সমায়বয়শর আয়োজন, রলফয়লট রবিরণ করা হ্য়েয়ে এবং এ ধরয়ণর কার্ মিম অব্যাহ্ি 

রয়েয়ে; 

 অন-লাইন কার্ মিম : হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালেসহ্ প্রাে সকল দপ্তয়র জনগয়ণর আয়বদন অন-লাইয়ন গ্রহ্ণ করা হ্ে; 

 অরভয়র্াগ বি স্থাপন : জনগয়ণর রবরভন্ন অরভয়র্াগ দারখল করার জন্য হজলা প্রশাসক ময়হ্াদয়ের কার্ মালয়ে ০৩ (রিন)টি অরভয়র্াগ 

বি রয়েয়ে; 
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 বদরল/শারস্ত প্রদান : রবরভন্ন অরভয়র্ায়গর পররয়প্ররক্ষয়ি িদন্তপূব মক প্রমাণ সায়পয়ক্ষ কম মকিমা/কম মিারীয়দর রবরুয়ি বদরল/শারস্তর 

ব্যবস্থা করা হ্য়চ্ছ; 

োহ্মণবারেো 

 হজলা, উপয়জলা ও ইউরনেন পর্ মায়ে দুনীরি প্ররিয়রায়ধ করমটি গঠন করা হ্য়েয়ে; এবং 

 হজলা পর্ মায়ে শুিািার পুরস্কার প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

রাঙ্গামাটি 

 রসটিয়জন িাট মার অনুর্ােী রনধ মাররি সময়ের ময়ে কার্ মিম সম্পাদন করা হ্য়চ্ছ;  

 নাগররক হসবা রনরিি করা এবং সরকারর হসবা প্রদায়ন দুনীরি প্ররিয়রাধ করার লয়ক্ষয প্ররি বুধবার হজলা প্রশাসক কার্ মালয়ের 

সয়ম্মলনকয়ক্ষ গণশুনারন অনুরষ্ঠি হ্ে। বিমমায়ন রবরভন্ন উপয়জলার সাধারণ জনয়গাষ্ঠীর সয়ঙ্গও রভরিও কনফায়রয়ন্সর মােয়ম 

গণশুনারন কয়র জনগয়ণর রবরভন্ন সমস্য া িাৎক্ষরণক সমাধান/পরামশ ম প্রদান করা হ্ে; 

খাগোেরে 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ হজলা পর্ মায়ে সকলয়ক সয়িিনকরণ কার্ মিম অব্যাহ্ি রয়েয়ে এবং এ রবষেটি মরনটররং করার 

জন্য স্থানীে প্রশাসনয়ক রনয়দ মশনা প্রদান করা হ্য়েয়ে। এ োোও হজলা প্রশাসয়কর অরফস কয়ক্ষর সাময়ন অরভয়র্াগ বি স্থাপন করা 

হ্য়েয়ে। ৃঙ্খললা ভয়ঙ্গর অরভয়র্ায়গ কম মিারীর রবরুয়ি রবভাগীে মামলা রুজু করা হ্য়েয়ে এবং সামরেক বরখাস্ত করা হ্য়েয়ে। 

বান্দরবান 

জািীে শুিািার হকৌশল বাস্তবােয়নর লয়ক্ষয কম মকিমা ও কম মিারীয়দর রনয়ে রনেরমি কম মশালার আয়োজন করা হ্য়চ্ছ। 

 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, িট্টগ্রাম 

গি অথ মবেয়র িট্টগ্রাম রবভায়গর ১১টি হজলা হথয়ক হমাট ৪৬টি হেষ্ঠ উদ্ভাবনী প্রকল্প বাোই কয়র ০২ (দুই) রদনব্যাপী িট্টগ্রাম রবভাগীে 

পর্ মায়ে ইয়নায়ভশন হশায়করসং অনুষ্ঠান অনুরষ্ঠি হ্য়লও কয়রানার কারয়ণ এই অথ মবেয়র এ ধরয়ণর হকায়না অনুষ্ঠান অনুরষ্ঠি হ্েরন। 

িট্টগ্রাম 

ই-নরথ রসয়েম : হজলা পর্ মায়ে সংরিষ্ট সকল দপ্তর প্রধান ও কম মিারীয়দর ই-ফাইলসংিান্ত প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; এ োো এ 

হজলার উপয়জলা পর্ মায়ে কম মরি কম মকিমা/কম মিারীয়দর এসংিান্ত প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; ইয়িাময়ে এ হজলার ১৫টি উপয়জলাে 

লাইয়ভ কাজ করয়ে। 

ওয়েব হপাট মাল : জনগয়ণর িথ্য প্রারপ্তর অরধকার রনরিিকরণ এবং সরকারর দপ্তর হথয়ক প্রয়দে হসবাসমূহ্ প্রারপ্তর রনিেিা রবধায়নর 

লয়ক্ষয এ হজলার সকল ইউরনেন, উপয়জলা ও হজলা পর্ মায়ের মকল সরকারর দপ্তরসমূহ্য়ক ওয়েব হপাট মাল : 

www.chittagong.gov.bd এ-সংযুক্ত করা হ্য়েয়ে। 

ই-পি মা : ই-পি মা এমন একটি হসবা প্ররিো হর্খায়ন িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত ব্যববহ্ার কয়র জনগণয়ক জরম-জমাসংিান্ত হসবা প্রদান 

করা হ্ে; এ জন্য অনলাইয়ন আয়বদন কয়র আয়বদনকারী জরমজমাসংিান্ত রবরভন্ন দরলল হর্মন : রসএস, এসএ, রবআরএয়সর 

নকল/পি মা/খরিোন রকংবা সিযারেি অনুরলরপ সংগ্রহ্ করয়ি পায়র। এ কার্ মালয়ের হরকি ম রুম হ্য়ি আর এস ও রব এস খরিোন ই-

পি মার মােয়ম সরবরাহ্ করা হ্য়ে হথায়ক। 

মারল্টরমরিো িাসরুম : ‘রশখণ ও রশক্ষণ’ পিরির মায়নান্নেয়নর লয়ক্ষয হদয়শর ১৩ হ্াজায়ররও হবরশ রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন মারল্টরমরিো 

িাসরুম স্থাপন করা হ্য়েয়ে। মারল্টরমরিো িাসরুময়ক আয়রাও কার্ মকর করয়ি ‘রশক্ষক বািােন’ নায়মর একটি সাইট রিরজটাল 

কনয়টয়ন্টর জয়ন্য অন্যিম হ্াব রহ্সায়ব কাজ করয়ে। 

ইয়নায়ভশন : এ হজলাে ২০২০-২১ অথ মবেয়র উদ্ভাবনী উয়যাগগ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। উক্ত উয়যাগসমূহ্ রনয়ম্ন বণ মনা করা হ্য়লা : 

িট্টগ্রাম হজলার পর্ মটন রশয়ল্পর রবকায়শ অনলাইন েযাটফম ম িালুকরণ :  

পর্ মটক ও উয়যাক্তায়দর সুরবধায়থ ম হজলা প্রশাসন, িট্টগ্রাম একটি অনলাইন েযাটফম ম রনম মায়ণর উয়যাগ গ্রহ্ণ কয়রয়ে। উক্ত েযাটফম ম 

ব্যবহ্ায়রর মােয়ম হদরশ-রবয়দরশ পর্ মটকগণ পর্ মটন িয়টর ঠিকানা, ম্যাপ, টুযর অপায়রটর, গাইি সারভ মস, িায়ভল এয়জরন্স, হহ্ায়টল-

হমায়টল ইিযারদ সম্পয়কম ধারণা লাভ করয়বন। এয়ি এ হজলার পর্ মটন আকষ মণ বােয়ব এবং পর্ মটন রশয়ল্পর রবকায়শ এ েযাটফম ম গুরুত্বপূণ ম 

ভূরমকা পালন করয়ব। 

http://www.chittagong.gov.bd/
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দুয়র্ মাগ পরররস্থরিয়ি সহ্জ উপায়ে ও ন্যায্যমূয়ল্য সকল ধরয়ণর িে-রবিে সহ্জীকরয়ণর রনরমত্ত  ‘ওয়পন মায়কমট’ নামক 

অনলাইনরভরত্তক উন্মুক্ত হকনাকাটার েযাটফম ম বিরর : 

২৫০টির অরধক রবরভন্ন ধরয়ণর রনিয প্রয়োজনীে হসবা একটি ওয়েবয়বইজি সফটওেযার ও অযারয়েি/আইওএস অযাপ-এ অন্তভু মক্ত 

থাকয়ব; এয়ি প্রয়িযক হসবা গ্রহ্ীিা ও হসবাদািা রনজ রনজ জািীে পররিেপত্র হভরররফয়কশয়নর মােয়ম হররজয়েশন কয়র হপ্রাফাইল 

বিরর করয়ব। সফটওেযারটির পৃষ্ঠয়পাষকিা, উন্নেন ও িত্ত্বাবধান করয়ব সরকায়রর একটি রবয়শষারেি টিম। হজলা প্রশাসন, িট্টগ্রাম-

এর পররিালনাে প্রকল্পটির রনম মায়ণ ও কাররগরর সহ্য়র্ারগিা করয়েন িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত অরধদপ্তর, িট্টগ্রায়মর হপ্রাগ্রামার ও 

সহ্কারী হপ্রাগ্রামারগণ। 

কিবাজার 

সরকায়রর রসিান্ত হমািায়বক ইয়নায়ভশনটিয়মর সভা রনেরমি অনুরষ্ঠি হ্ে এবং ইয়নায়ভশনটিয়মর সভার অগ্রগরি মারসক সমন্বে সভা 

ও হজলা আইরসটি করমটির সভাে উপস্থাপন করা হ্ে। জনগণয়ক হসবা প্রদান প্ররিো সহ্জীকরণ করার জন্য হজলা ইয়নায়ভশনটিয়মর 

উয়যায়গ হজলাে কম মরি কম মকিমা ও কম মিারীয়দর দক্ষিা ও কায়জর গরিশীলিা বৃরির লয়ক্ষয প্রয়োজনীে প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

হপপারয়লস অরফস গোর প্রিযয়ে ইয়নায়ভশন টিম গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা পালন করয়ে। বিমমায়ন ই-ফাইরলং রসয়েম বাস্তবােয়নর লয়ক্ষয 

কম মকিমা ও কম মিারীয়দর প্ররশক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হ্য়েয়ে। বিমমায়ন এ রবষয়ে কার্ মিম িলমান। 

 

ই-গভন্যমান্সসংক্রান্ত  থ্য : 

ট্রজলা পয মাকে ব মমান সরকাকরর নানামুখী ই-ট্রসবার মকে অর্  গুরুত্বপূণ ম ১২টি ই-ট্রসবা রকেকছ; এই ট্রসবাসমূহ যথাযথ বাস্তবােকন ট্রজলা 

প্রশাসন, ট্রনাোখালী  ৎপর ভূর্মকা পালন ককর যাকে। র্নম্নরূপ ট্রসবাসমূকহর  ার্লকা : 

হজলা ই-য়সবা হকন্দ্র : মাননীে প্রধানমন্ত্রী হশখ হ্ারসনা ও জারিসংয়ঘর মহ্াসরিব বান রক মুন হর্ৌথভায়ব ২০১১ রিষ্টায়ের ১৪ নয়ভম্বর 

একয়র্ায়গ হদয়শর সকল হজলাে ই-য়সবায়কন্দ্র কার্ মিয়মর আনুষ্ঠারনক উদ য়বাধন কয়রন। িারই ধারাবারহ্কিাে হজলা প্রশাসয়কর 

কার্ মালে, হনাোখালীয়ি স্থারপি হজলা ই-য়সবায়কয়ন্দ্রর মােয়ম জনগণ সরাসরর, িাকয়র্ায়গ অথবা অনলাইয়ন হসবার আয়বদন করয়ি 

পারয়ে; 

ই-পি মা : এই প্ররিোে সহ্য়জই অনলাইন আয়বদয়নর মােয়ম হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, হনাোখালী-এর হরকি মরুম শাখা হথয়ক জরমর 

রবরভন্ন হরকয়ি মর (এসএ, রসএস, রবআরএস) নকল/পি মা/খরিোন/সাটি মফাইি করপ পাওো র্ায়চ্ছ; 

ই-নামজারর : হনাোখালী হজলাে ই-রমউয়টশন বা ই-নামজারর িালু হ্য়েয়ে; 

ওয়েব হপাট মাল : হজলা, উপয়জলা ও ইউরনেন পর্ মায়ে সরকারর অরফসসমূয়হ্র ওয়েবয়পাট মায়ল রনেরমি গুরুত্বপূণ ম িথ্য অথ মাৎ িােনারমক 

রলংকসমূয়হ্র িথ্য হ্ালনাগাদ রাখা হ্য়চ্ছ রবধাে উম্মক্ত হ্য়েয়ে িয়থ্যর হশোর এবং পাশাপারশ রবরভন্ন দপ্তয়রর কম মকিমা/কম মিারীর 

িথ্যসহ্ নানা রবষয়ে প্রয়োজনীে সকল িথ্য প্রারপ্তয়ি জনসাধারয়ণর হভাগারন্ত কময়ে; ফয়ল জনসাধারণ হর্-য়কায়না হসবা সঠিক জােগাে 

সঠিক ব্যরক্তর রনকট হথয়ক গ্রহ্ণ করয়ি হপয়রয়ে। 

ই-নরথ বাস্তবােন : হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ের অরফসসমূহ্ হপপারয়লস হ্য়চ্ছ। সম্পূণ ম ইয়লকিরনক পিরিয়ি নরথ রনষ্পরত্তর কার্ মিম 

(ই-ফাইরলং) শুরু হ্ওোে ৯৫% অরফরশোল কাজ ই-ফাইরলং/ই-নরথর-এর (www.nothi.gov.bd) মােয়ম সম্পন্ন করা হ্য়চ্ছ। 

এটি একটি আধুরনক পিরি। এয়ি হদখা রগয়েয়ে, কায়জর গরি বােয়ে। হকায়না কারয়ণ হকায়না ফাইল রনরদ মষ্ট সময়ের পর সংরিষ্ট কায়রা 

হটরবয়ল থাকয়ল িা সহ্য়জই ফাইল িযারকং রসয়েয়মর মােয়ম জানা র্াে।  

িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তর আওিাে বিমমায়ন বহুলব্যবহৃি সামারজক হর্াগায়র্াগ মােম হফসবুক এ DC Office, Noakhali (Link: 

https://www.facebook.com/www.noakhali.gov.bd/) হফসবুক হপজ ব্যবহ্ায়রর মাধয়ম হজলা প্রশাসন, হনাোখালী কর্তমক গৃহ্ীি 

রবরভন্ন জনবা্ধ ব কম মকায়ন্ডর সকল িথ্য জনগণয়ক অবরহ্ি করা হ্ে এবং জনগণ হ্য়ি প্রাপ্ত উন্মুক্ত মিাময়ির রভরত্তয়ি িাৎক্ষরণক 

প্রশাসরনক হসবা প্রদান করা হ্ে। 

দক্ষ মানবসম্পদ গয়ে হিালাে প্ররশক্ষণ : রিরজটাল বাংলায়দশ রবরনম মায়ণ িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত রবভায়গর আইটি খায়ি একুশ 

শিয়কর উপয়র্াগী দক্ষ মানবসম্পদ গয়ে হিালার লয়ক্ষয ইয়িাপূয়ব ম লারন মং অযান্ড আরন মং হিয়ভলপয়মন্ট প্রকয়ল্পর অধীয়ন এই হজলাে 

২০০ ঘণ্টাব্যাপী (৫০রদন) প্রয়ফশনাল আউটয়সারস মং প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। এ োোও ‘প্রযুরক্তর সহ্ােিাে নারীর ক্ষমিােন’ 

প্রকয়ল্পর আওিাে হজলা প্রশাসন, হনাোখালী-এর সহ্য়র্ারগিাে হভন্ডর প্ররিষ্ঠান-এর মােয়ম ৫০০ জন নারীয়ক ৩টি কযাটাগররয়ি আইটি 

প্ররশক্ষণ প্রদান কার্ মিম সফলভায়ব সম্পন্ন হ্য়েয়ে। ইয়িাময়ে পুনরাে লারন মং অযান্ড আরন মং হিয়ভলপয়মন্ট প্রকল্প (সংয়শারধি)-এর 

মােয়ম এই হজলাে ২০০ ঘণ্টাব্যাপী (৫০রদন) প্রয়ফশনাল আউটয়সারস মং প্ররশক্ষণ প্রদান কার্ মিম িলমান রয়েয়ে; এ োো কম মিারীয়দর 

৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ কম মসূরি; এবং 

http://www.nothi/
https://www.facebook.com/%20www.noakhali.gov.bd/
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৩৩৩’ কল হসন্টার : বিমমায়ন ‘৩৩৩’ িাোল কয়র জনগণ হজলা প্রশাসক রকংবা উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালেসংিান্ত িথ্যসহ্ 

রবরভন্ন নাগররক িথ্য পায়চ্ছ। িা োো রবরভন্ন সামারজক সমস্য া সমাধানকয়ল্প অরভয়র্াগও জানায়ি পারয়ে। 

হফনী 

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে ই-নরথ কার্ মিম বাস্তবােন, ই রমউয়টশন, রিরজটাল হ্ারজরা প্রবিমন, ই-য়মাবাইল হকাট ম-এর ব্যবহ্ার, 

হরকি ম রুয়মর জন্য পৃথক সফটওেযায়রর মােয়ম E-reporting িালু করা হ্য়েয়ে; 

 জািীে িথ্য বািােন রনেরমি হ্ালনাগাদ করা হ্ে; ই-য়সবার মােয়ম নাগররক আয়বদন গ্রহ্ণ করা হ্ে; এবং  

 রিআরআর প্রয়জয়টর মােয়ম সকল খরিোয়নর হিটা এরিভুক্তকরয়ণর কার্ মিম িলমান; ইয়িাময়ে ৩,৩৮,০৪৩টি খরিোয়নর 

হিটা এরি কার্ মিম সম্পন্ন করা হ্য়েয়ে। 

কুরমো 

 সকল রিঠিপত্র অন-লাইয়ন গ্রহ্ণ এবং ই-নরথর মােয়ম উপস্থাপন ও রনষ্পরত্তকরণ; 

 জািীে িথ্য বািােন হ্ালনাগাদকরণ ও নতুন রফিার সমৃিকরণ;  

 হজলা পর্ মায়ের ৬০টি অরফস, উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফস ও উপয়জলা ভূরম অরফসসমূহ্ ই-নরথ রসয়েয়মর আওিাভুক্তকরণ জনগয়ণর 

সমস্য া ও উহ্ার সমাধায়ন Face book-এর ব্যবহ্ার রনরিিকরণ; এবং 

 কয়রানাভাইরাস পরররস্থরিয়ি পরবত্র ঈদুল আর্হ্া উপলয়ক্ষয অন-লাইন রভরত্তক হকারবারনর পশুর হ্াট আয়োজন করা হ্য়েয়ে। 

লক্ষ্মীপুর 

 হজলা প্রশাসয়কর রনজস্ব উয়যায়গ রবরভন্ন দপ্তয়রর কম মকিমা/কম মিারীয়দর দক্ষিা বৃরির জন্য ই-ফাইরলং রবষেক প্ররশক্ষণ প্রদান; 

 বাস্তবারেি উদ্ভাবনী উয়যায়গর িকুয়ময়ন্টশন বিরর; এবং 

 হজলার সকল অরফয়সর িথ্য বািােন বাংলা ও ইংয়ররজয়ি হ্ালনাগাদকরণ। 

িাঁদপুর 

িা. সায়জদা হবগম, উপয়জলা স্বাস্থয ও পররবার পররকল্পনা কম মকিমা, িাঁদপুর সদর-এর উদ্ভাবন : ‘বকশরবা্ধ ব উপয়জলা’ িাঁদপুর সদর, 

িাঁদপুর। বাংলায়দয়শর হমাট জনসংখ্যার ২২.৫% রকয়শার-রকয়শারী। এই বেয়স হ্রয়মানজরনি িায়দর রবরভন্ন শারীররক ও মানরসক 

ব্যাপক পররবিমন ঘয়ট। রকন্তু আমায়দর হদয়শ িায়দর শারীররক ও মানরসক স্বাস্থয সুরক্ষা ও পুরষ্টর রবষেটি অয়নকটাই অবয়হ্রলি। 

‘বকশরবা্ধ ব উপয়জলা’ িাঁদপুর সদর, িাঁদপুর এই কম মপররকল্পনার উয়েশ্য হ্য়চ্ছ রকয়শার-রকয়শারীয়দর শারীররক ও মানরসক একটি 

সুস্থয ভরবষ্যৎ রনরিি করা। 

মােরমক স্তয়রর ০৫টি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন রবজ্ঞান ও িথ্য প্রযুরক্ত িাব গঠন: 

 উপয়জলা মােরমক রশক্ষা অরফসার ও সংরিষ্ট রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর প্রধান রশক্ষক, শাহ্রারস্ত, িাঁদপুর। 

োহ্মণবারেো 

 উপয়জলা ও ইউরনেন পর্ মায়ে রভরিও কনফায়ররন্সং-এর মােয়ম প্ররি সপ্তায়হ্ গণশুনারন করা হ্য়ে থায়ক;  

 হদওোরন ও ল্যান্ড সায়ভ ম িাইবুন্যাল মামলাে সরকারর স্বাথ ম রক্ষাে রিরজটাল পিরির ব্যবহ্ার; 

 ইউরনেন ভূরম অরফয়স হহ্ল্পয়িস্ক স্থাপয়নর মােয়ম ভূরমসংিান্ত রবরভন্ন িথ্য জনগণয়ক সহ্য়জ প্রদান করা হ্য়চ্ছ; 

 সকল উপয়জলা ভূরম অরফয়স হরকি মরুম ব্যবস্থাপনা উন্নেন ও হিটায়বজি বিররর মােয়ম দ্রুি হসবা রনরিি আরও সহ্জির করা 

হ্য়চ্ছ; 

  উপয়জলা ভূরম অরফয়স ই-নামজারর িালু করা হ্য়চ্ছ। এয়ি জনগণ দ্রুি ই-নামজাররসংিান্ত হসবা সহ্য়জ গ্রহ্ণ করয়ি পারয়ব; এবং 

 অনলাইয়ন ভূরম উন্নেন কর আদাে করা হ্য়চ্ছ। 

রাঙ্গামাটি 

 নাগররক হসবা সহ্জীকরয়ণর লয়ক্ষয Permanent Residence Certificate Online System বাস্তবােন; 

 রবয়দরশ পর্ মটকয়দর পাব মিয িট্টগ্রাম ভ্রময়ণর অনুমরি প্রদান সহ্জীকরয়ণর রনরমত্ত Foreign Visitors Online Permission System 

for Rangamati বিরর; 

 জনগণয়ক দ্রুি িথ্য হসবা হপৌুঁয়ে হদওোর লয়ক্ষয নাগররক হসবাে Facebook Page ব্যবহ্ার; 

 হবকারত্ব দূরীকরণ ও আত্মকম মসংস্থান সৃরষ্টর লয়ক্ষয রিরজটাল হ্াব প্ররিষ্ঠাকরণ; এবং  

 হজলা প্রশাসয়নর হসবা জনগয়ণর দ্বারপ্রায়ন্ত হপৌুঁয়ে হদওোর জন্য Service Delivery Point-এর মােয়ম হসবা প্রদায়ন কার্ মকর 

পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ। 
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বান্দরবান 

ই- গভন্যমান্স রবষয়ে কার্ মিয়মর আওিাে বিমমায়ন হজলাপ্রশাসয়কর কার্ মালয়ে ই-ফাইরলং (নরথ)-এর মােয়ম অনলাইয়ন নরথ রনষ্পন্ন 

করা হ্য়চ্ছ;  

ই-ফাইরলং(নরথ)-এর উপর কম মকিমা ও কম মিারীয়দর প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

কম মকিমা /কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, িট্টগ্রাম 

হফনী 

কম মরি অবস্থাে মৃতুযবরণকারী সরকারর কম মকিমা-কম মিারীয়দর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে হথয়ক রবগি ২০২০-২১ অথ মবেয়র ১৫ জনয়ক ৮ 

লক্ষ টাকা কয়র এবং ০১ জনয়ক ৪ লক্ষ টাকা কয়র হমাট ১৬ জনয়ক আরথ মক অনুদান প্রদান করা হ্য়েয়ে। আয়রাও ০৩ জন কম মিারীয়ক 

আরথ মক অনুদান প্রদায়নর কার্ মিম িলমান।  

কুরমো 

 অরফস সময়ে কম মকিমা/কম মিারীয়দর িাৎক্ষরণক স্বাস্থয হসবা প্রদায়নর লয়ক্ষয হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে ‘কায়লটয়রট হহ্লথ কন মার’ 

স্থাপন করা হ্য়েয়ে এবং একজন রিরকৎসয়কর মােয়ম সপ্তায়হ্ দুরদন হসবা প্রদান করা হ্য়চ্ছ; 

 িাকরররি অবস্থাে মৃতুযবরণকারী সরকারর কম মকিমা/কম মিারীর অনুকূয়ল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে হ্য়ি প্রদত্ত ৮ লক্ষ টাকার ৬৩টি 
অনুদায়নর হিক রবিরণ।  

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে এবং উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসসমূয়হ্ কম মরি কম মিারীয়দর 

বত্রমারসক ই-ফাইল কার্ মিয়মর িয়থ্যর আয়লায়ক একজনয়ক বত্রমারসক হসরা কম মিারী রহ্সায়ব পুরষ্কার প্রদান করা হ্য়চ্ছ। 

োহ্মণবারেো 

 সরকারর কম মকিমা/কম মিারীয়দর সন্তানয়দর ময়ে কৃরি োত্র-োত্রীয়দর সংবধ মনা বৃরত্ত প্রদায়নর ব্যবস্থা ও হজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ 

করা হ্য়ে থায়ক; এবং 

 হজলা প্রশাসয়ন কম মরি কম মকিমা/কম মিারী ও িায়দর সন্তানয়দর রিত্তরবয়নাদয়নর জন্য প্ররিবের বারষ মক িীো প্ররিয়র্ারগিা ও 

বনয়ভাজয়নর আয়োজন করা হ্য়ে থায়ক (কয়রানা ভাইরাসজরনি পরররস্থরিয়ি ২০২০-২১ বেয়র করা হ্েরন)। 

 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, িট্টগ্রাম  

মরন্ত্রপররষদ রবভাগ হ্য়ি জাররকৃি প্রজ্ঞাপন অনুর্ােী হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে করমটি গঠয়নর জন্য রনয়দ মশ প্রদান করা হ্য়েয়ে; ১৬-

০৩-২০২০ রি. িাররয়খ িথ্য অরধকার আইন ২০০৯-এর রবধান অনুর্ােী এ কার্ মালয়ের দারেত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা (আরটিআই) রনয়োগ ও 

আরপল কর্তমপক্ষ (আরটিআই) রনধ মারণপূব মক প্রধান িথ্য করমশনার, িথ্য করমশন বরাবর পত্র হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে। িথ্য অরধকার আইন, 

২০০৯-এর রবধান অনুর্ােী প্রাপ্ত ০১টি আরপল আয়বদন রনষ্পরত্ত করা হ্য়েয়ে। 

কিবাজার  

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক হকায়না আয়বদনকারীর হকায়না িথ্য জানা প্রয়োজন হ্য়ল িায়ক রনেমানুর্ােী আয়বদন 

করয়ি বলা হ্ে। আয়বদন পাওোর পর র্ািাই-বাোইপূব মক িথ্যারদ প্রদান করা হ্ে; িথ্য প্রারপ্তর জন্য ০৪টি আয়বদন পাওো র্াে এবং 

র্ারিি িথ্য সরবরাহ্ করা হ্য়েয়ে। 

হফনী  

 িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা-০৩টি; 

 সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা-০৩টি; এবং িথ্য করমশন বরাবর দায়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা-নাই। 

কুরমো  

 িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা - ০৭টি; 

 সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা - ০৩টি; এবং দায়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা-নাই। 
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লক্ষ্মীপুর  

িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদন সংখ্যা: ১৩৭টি; 

সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা: ১৩৭টি; এবং িথ্য করমশন বরাবর দায়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা-নাই। 

োহ্মণবারেো  

 িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা- ১২; 

 িথ্য সরবরায়হ্র সংখ্যা-১১; এবং দায়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা- ১। 

রাঙ্গামাটি  

জািীে িথ্য অরধকার রদবস উদ র্াপন ও িথ্য হমলার আয়োজন করা হ্য়েয়ে। ০১.০৭.২০২০ রি. হ্য়ি ৩০.০৬.২০২১ রি. পর্ মন্ত িথ্য 

সরবরায়হ্র জন্য ০৭ (সাি) টি আয়বদন গৃহ্ীি হ্ে, ০৬ (েে) টি আয়বদয়নর িথ্য সরবরাহ্ করা হ্ে এবং িথ্য করমশন বরাবর দায়েরকৃি 

আরপয়লর সংখ্যা শূন্য। 

খাগোেরে  

িথ্য সরবরায়হ্র আয়বদয়নর সংখ্যা- ২৯টি; এবং 

সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা-০৫টি। 

বান্দরবান  

২০২০-২১ অথ মবেয়র ০২টি আয়বদন পাওো রগয়েয়ে আয়বদয়নর অনুকূয়ল িথ্য প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, িট্টগ্রাম : 

 রিরজটাল হ্ারজরা রনরিিকরণ; 

 মারল্টরমরিো িাসরুম স্থাপন; 

 ই-ভূরম হসবা প্রদায়নর জন্য One stop service-এর ব্যবস্থা; এবং 

 রভরিও কনফায়ররন্সং-এর মােয়ম গণশুনারন রনরিিকরণ। 

কিবাজার 

কিবাজার হজলাে হদয়শর সব মবৃহ্ৎ কেলারভরত্তক িাপ রবদুযৎ প্রকল্প, আন্তজমারিক রবমান বন্দর রনম মাণ প্রকল্প, হদাহ্াজারর হ্য়ি কিবাজার 

পর্ মন্ত হরললাইন স্থাপন প্রকল্প, সাবরাং রবয়শষ অথ মবনরিক অঞ্চল, জ্বালারন ও খরনজসম্পদ রবভায়গর রবরভন্ন পাইপলাইন প্রকল্প, 

বাংলায়দশ হকাে গায়ি মর হেশন স্থাপন, বাংলায়দশ হসনাবারহ্নী কর্তমক কিবাজার হ্য়ি হটকনাফ হমররন োইভ সেক রনম মাণ প্রকল্প, 

হনৌবারহ্নীর সাবয়মররন ঘাঁটি ও রবরভন্ন অগ্রারধকারমূলক প্রকল্পসহ্ ৭৫টি প্রকল্প িলমান। িন্ময়ে ৪১টি প্রকয়ল্পর জরম প্রিযাশী সংস্থার 

রনকট দখল হ্স্তান্তর েকরা হ্য়েয়ে। মাননীে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রারধকার প্রকল্প রহ্সায়ব জরম অরধগ্রহ্ণসহ্ জরমর ক্ষরিপূরণ পররয়শায়ধর 

কার্ মিম িলমান। ব্যরক্তয়ক ক্ষরিপূরণ প্রদায়নর হ্ার ৬২%। 

হফনী 

 ২৭০টি রবযালয়ে সিিা হোর িালু রয়েয়ে; এবং 

 ৪৩টি ইউরনেন পররষয়দ ই-য়সবা িালুসহ্ ৫টি হপৌরসভাে ই-হসবা কার্ মিম িালু রয়েয়ে। 

লক্ষ্মীপুর 

হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে প্রাঙ্গয়ণ বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর মুযরাল স্থাপন। 

খাগোেরে 

এ হজলার মারনকেরে উপয়জলাে ১৪০ একর সরকারর খাস জরম অববধ দখলমুক্ত করা হ্য়েয়ে। হসখায়ন পর্ মটয়নর আধুরনক সুয়র্াগ 

সুরবধা সংবরলি রি. রস পাকম রনম মায়ণর উয়যাগ হনওো হ্য়েয়ে। 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে : 

িট্টগ্রাম 

িট্টগ্রামবাসীর স্বাস্থযয়সবার পথ সুগম করয়ি িট্টগ্রাম হজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ হ্াসপািাল িথ্য বািােন 

(www.hospitalfinder.info) িালু করা হ্য়েয়ে। ‘হ্াসপািাল িথ্য বািােন’ হ্য়লা সকল হ্াসপািাল ও জরুরর স্বাস্থয হসবা রবষেক 

িথ্য ভািায়রর অনলাইনরভরত্তক একটি রসয়ঙ্গল েযাটফম ম। 

http://www.hospitalfinder.info/
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রিরজটাল মােয়ম অনলাইয়ন এবং হমাবাইল অযাপয়সর মােয়ম সরকারর-হবসরকারর উভে ধরয়ণর হ্াসপািায়ল হকারভি-১৯ এবং নন-

হকারভি উভে ধরয়ণর হরাগীয়দর রিরকৎসা হসবার পথ সুগম করয়ব। মাননীে প্রধানমন্ত্রীর রিরজটাল বাংলায়দশ রবরনম মায়ণর পয়থ 

সরকারর-য়বসরকারর সকল ধরয়ণর হ্াসপািায়লর হসবায়ক একটি অনলাইন েযাটফয়ম ম আনার জন্য হজলা প্রশাসন িট্টগ্রায়মর গৃহ্ীি 

উয়যাগটি গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা পালন করয়ে; 

রশক্ষা কার্ মিম : 

কয়রানাভাইরাস (হকারভি-১৯) মহ্ামাররয়ি রশক্ষা কার্ মিম র্ায়ি ব্যাহ্ি না হ্ে হস লয়ক্ষয সমগ্র হফনী হজলাে এখন পর্ মন্ত ২৫টি রবষয়ে 

৮,০৭০টি অনলাইন িাস পররিারলি হ্য়েয়ে। 

বঙ্গবন্ধু কন মার : 

 অরফয়সর প্রয়বশ মুয়খ স্থাপন করা হ্য়েয়ে একটি দৃরষ্টনন্দন বঙ্গবন্ধু কন মার, হর্খায়ন রয়েয়ে ঐরিহ্ারসক ৭ই মায়ি মর রকছু দুল মভ েরব, 

বঙ্গবন্ধুর পাররবাররক ও রাজবনরিক জীবয়নর দুল মভ েরব ও িথ্য, বঙ্গবন্ধুর হলখা রবখ্যাি গ্রন্থ, বঙ্গবন্ধুয়ক রনয়ে রবয়শ্বর খ্যািনামা 

হলখকয়দর সকল গ্রন্থ এবং বঙ্গবন্ধু সম্পয়কম রবশ্বখ্যাি ব্যরক্ত ও করব-সারহ্রিযকয়দর উরক্ত, করবিা ইিযারদর এক দুল মভ সংগ্রহ্; 

এবং  

 হজলা প্রশাসয়নর অরফস প্রাঙ্গণ জািীে স্মৃরিয়সৌধ, বঙ্গবন্ধুর রাজবনরিক জীবয়নর রস্থররিত্র এবং বাংলায়দয়শর ইরিহ্াস ও 

মুরক্তযুয়ির সািটি পর্ মায়ের ফলক দ্বারা সরিি করা হ্য়েয়ে।  

শিবয়ষ ম মুরজব : 

মুরজব বষ ম ২০২০ উপলয়ক্ষয হজলা প্রশাসন, হফনীর উয়যায়গ বাস্তবারেি হ্য়চ্ছ ‘শিবয়ষ ম মুরজব’ স্থাপনা। এ স্থাপনাে হর্ রবষেগুয়লা স্থান 

হপয়েয়ে িা রনম্নরূপ : 

 ১৯৫২-এর ভাষা আয়ন্দালন, ১৯৫৪-এর যুক্তরন্ট রনব মািন, ১৯৬২-এর রশক্ষা আয়ন্দালন, ১৯৬৬-এর ৬দফা আয়ন্দালন, ১৯৬৯-

এর গণঅভুযত্থান, ১৯৭০-এর রনব মািন এবং ১৯৭১-এর মহ্ান মুরক্তযুি, এই ৭টি রবষয়ের ইরিহ্াস এবং রিত্র এ স্থাপনার মােয়ম 

তুয়ল ধরা হ্য়েয়ে; 

 হ্াজার বেয়রর বাংলার ইরিহ্ায়সর হেষ্ঠ বাঙারল জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর জীবনী তুয়ল ধরা হ্য়েয়ে; 

এবং 

  ‘শিবয়ষ ম মুরজব’ স্থাপনাটির হশয়ষ স্থাপন করা হ্য়েয়ে জািীে স্মৃরিয়সৌধ এবং-এর ব্যাকগ্রাউয়ন্ড রয়েয়ে লাল সবুয়জর জািীে 

পিাকা। 

বৃক্ষয়রাপণ ও বনােন হক্ষয়ত্র গৃহ্ীি কম মসূরি : 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয প্রয়িযক উপয়জলাে ২০,৩২৫টি কয়র গায়ের িারা হরাপণ করার জন্য প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

এ োোও 'মুরজববয়ষ মর আহ্বান লাগাই গাে, বাোই বন' এই হলাগানয়ক সাময়ন হরয়খ হফনী হজলার বন রবভাগ কাজ কয়র র্ায়চ্ছ। 

কয়রানাভাইরাস (হকারভি-১৯) পরররস্থরি হমাকারবলাে গৃহ্ীি পদয়ক্ষপসমূহ্ : 

 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র কয়রানামহ্ামাররয়ি ক্ষরিগ্রস্ত ৬৭,৫৩৭টি পররবারয়ক ৩,৮২,০১,৫০০/-(রিন হকাটি রবরারশ লক্ষ এক 

হ্াজার পাঁিশি ) টাকা নগদ আরথ মক সহ্ােিা রহ্সায়ব প্রদান করা হ্য়েয়ে;  

 কয়রানাসংিময়ণর শুরু হথয়কই সুরনরদ মষ্ট হ্াসপািাল, রিরকৎসক, নাস ম ও রিরকৎসা সরঞ্জাম প্রতুত/ি রাখাসহ্ প্রয়োজনীে ব্যবস্থা 

গ্রহ্ণ করা হ্ে;  

 হফনী িাোয়বটিক হ্াসপািায়ল ১০ হবয়ির আইরসইউ হখালা হ্ে; এবং 

 হজলার ২৫০ শয্যারবরশষ্ট সদর হ্াসপািালসহ্ সকল উপয়জলা স্বাস্থয কময়েয়ি হ্াই হফ্ল্া অরিয়জয়নর ব্যবস্থা করা হ্য়েয়ে। 

রিরজটাল কার্ মিম : 

 হফনী হজলাে ই-গভন্যমান্স বাস্তবােয়ন রনম্নরলরখি কার্ মিম িলমান। 

সমস্য া এবং িযায়লঞ্জসমূহ্ : 

 অথ মবনরিক অঞ্চল স্থাপন : হদয়শর অথ মবনরিক উন্নেয়নর লয়ক্ষয ময়িালব উত্তর ও হ্াইমির উপয়জলাে অথ মবনরিক অঞ্চল 

স্থাপন করা হ্য়চ্ছ; 

 রভক্ষুকমুক্তকরণ : িাঁদপুর হজলায়ক রভক্ষুকমুক্তকরয়ণর লয়ক্ষয রভক্ষুকয়দর রবরভন্নভায়ব পুনবাস মন করা হ্য়চ্ছ; 
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 হজলা ব্র্যারন্ডংরমউরজোম স্থাপন : িাঁদপুরব্র্যারন্ডংয়জলা রহ্সায়ব ব্র্যারন্ডংসংিান্ত র্াবিীে িকুয়মন্ট হজলা ব্র্যারন্ডংরমউরজোম 

সংরক্ষণ করা হ্য়চ্ছ; 

 খাগোেরে পাব মিয হজলায়ক আধুরনক পর্ মটন শহ্র রহ্সায়ব গয়ে হিালার লয়ক্ষয কার্ মিম অব্যাহ্ি রয়েয়ে; 

 পর্ মটকয়দর সুরবধায়থ ম ‘Explore Bandarban’ নামক হমাবাইল অযাপস্ এবং ‘অপরূপা বান্দরবান’ নায়ম একটি Brochure 

বিরর করা হ্য়েয়ে; এবং 

  বান্দরবায়নর বনসরগ মক হসৌন্দর্ ম পর্ মটকয়দর মায়  প্রিারণার লয়ক্ষয ‘অপরূপা বান্দরবান’ নামক প্রামাণ্যরিত্র ও ব্র্যান্ড বুক বিরর 

করা হ্য়েয়ে। 

১০.৩ রাজশাহ্ী রবভাগ 

বগুো 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল :  

প্রকল্প/উন্নেনমূলক কায়জর বরােকৃি অয়থ মর পররমাণ ৮,১৫,০০০/- এবং ব্যরেি অয়থ মর পররমাণ  ৭,১৪,৩৭৪/-। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা  :  

হজলা পর্ মায়ে চূোন্তকৃি স্থানীে অগ্রারধকার লক্ষযমাত্রা/সূিকরবষেক িথ্য :  
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িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা- ১২৫টি, সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর  

সংখ্যা-১০৮টি, প্ররিোধীন সংখ্যা-১৭টি এবং িথ্য করমশন বরাবর হকায়না আরপল হনই।  

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে  : হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, বগুোে স্থারপি হেে রফরিং কন মার এবং মুরজব কন মার 

স্থাপন। 
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িাঁপাইনবাবগঞ্জ 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 হমাবাইল হফায়নর অযাপস ও সফটওেযার-এর মােয়ম ইউরনেন পর্ মায়ে গ্রাম পুরলয়শর মােয়ম জন্ম ও মৃতুয রনব্ধ ন, 

বাল্যরববাহ্ প্ররিয়রাধ, মাদক, জরঙ্গবাদ প্ররিয়রাধ, স্য ারনয়টশন কার্ মিম মরনটররং ও রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয DAC 

Software বিরর করা হ্য়েয়ে; 

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে বঙ্গবন্ধু মঞ্চ স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

 িাঁপাইনবাবগয়ঞ্জর পর্ মটন রশল্পয়ক রবকরশি করার লয়ক্ষয ‘দূয়র হকাথাও’ নামক অযাপস বিরর করা হ্য়েয়ে; এবং 

 হজলা হরকি ম রুয়মর মােয়ম খরিোয়নর জায়বদা নকল, হফৌজদারর, ভ্রাম্যমাণ আদালি ও রবরবধ মামলার জায়বদা নকল, 

িথ্য প্রদান এবং নকশা রবিয়ের রহ্সাবসংিান্ত অনলাইয়ন হসবা কার্ মিমসম্পন্ন করা হ্য়েয়ে। 

২০২1-২2 অথ মবেয়র কম মপররকল্পনা :  

 স্থানীে পর্ মটয়নর উপর ওয়েবসাইট বিরর ও প্রিার কার্ মিম; 

 রভক্ষুয়কর হিটায়বজ বিরর এবং রভক্ষুক পুনব মাসয়নর মােয়ম িাঁপাইনবাবগঞ্জ হজলায়ক রভক্ষুকমুক্তকরণ। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

 প্রণেনকৃি িাঁপাইনবাবগঞ্জ ময়িল কম মপররকল্পনা বাস্তবােন ও কায়জর অগ্রগরি পর্ মায়লািনা, হটকসই উন্নেন অভীষ্ট অজময়ন 

িাঁপাইনবাবগঞ্জ হজলা প্রশাসন কর্তমক একটি সামরগ্রক কম মপররকল্পনা প্রণেন করা হ্য়েয়ে। হটকসই উন্নেন অভীষ্ট ২০৩০ এবং 

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ িাঁপাইনবাবগঞ্জ হজলাে বাস্তবােন পররকল্পনা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। এ োো SDG-এর অন্যান্য 

কম মপররকল্পনার ময়ে রয়েয়ে কৃরষ জরম রক্ষার জন্য হজারনং, হভালাহ্াট উপয়জলার রবলভারিোয়ক ফসল/জীবববরিত্রয রক্ষা, 

খাযশস্য  সংরক্ষণাগার বিরর, শস্য  মাোইয়ের স্থান রনরদ মষ্টকরণ, ইটভাটা রনেন্ত্রণ এবং ভূ-উপররস্থ পারনর অভাব হমািয়নর 

লয়ক্ষয খাল-রবল খনন ও ওোটার ররজাভ মার বিররর কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়চ্ছ।  

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

 প্রাথরমক ও মােরমক রবযালয়ে বীর মুরক্তয়র্ািায়দর গল্প হশানায়না; এবং 

 বঙ্গবন্ধু লাইভ ম্যাংয়গা রমউরজোম স্থাপন।  

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে আগি হসবা প্রিযারশয়দর হমাটর সাইয়কল ও সাইয়কল সুষ্ঠুভায়ব সংরক্ষয়ণর জন্য ‘পারকমং 

এররো’ রনম মাণ করা হ্য়েয়ে; এবং 

  িাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপয়জলাে দুল মভপুর আেেণ-২ প্রকয়ল্পর আওিাে ৪৪ (চুোরেশ) টি ব্যারায়কর রনম মাণ কাজসম্পন্ন 

করা হ্য়েয়ে। এর ফয়ল ৪৪০ (িারশি িরেশ) টি পররবারয়ক পূনব মাসন করা সম্ভব হ্য়ব। 

 

জেপুরহ্াট 

 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের কম মকিমা-কম মিারীয়দর সুস্বায়স্থযর জন্য জেপুরহ্াট সারকমট হ্াউয়জ 

রজময়নরশোম স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 কয়রানাভাইরাস সংিমণ প্ররিয়রাধকয়ল্প এবং কয়রানাভাইরাস সংিময়ণ মৃতুযহ্ার কমায়নার লয়ক্ষয জনসয়িিনিা বৃরির 

জন্য ব্যাপক প্রিার-প্রিারণা, সভা-হসরমনার আয়োজন, স্বাস্থযরবরধ প্ররিপালয়ন উদ বুিকরণ, মাস্ক পররধান, সামারজক দূরত্ব 

বজাে হরয়খ িলায়ফরাসহ্ ঘন ঘন হ্াি হধাোর অভযাস গয়ে হিালার ব্যবস্থা গ্রহ্ণ; 

 হজলার সকল উপয়জলা ভূরম অরফস ও ইউরনেন ভূরম অরফয়স স্বচ্ছ, হ্েরারনমুক্ত, দালালমুক্ত ভূরম ব্যবস্থাপনা রনরিিকরণ, 

ই-রমউয়টশন কার্ মিম ১০০%সম্পন্নকরণ; এবং 

 হজলার সকল রভক্ষুক পুনব মাসনকরণ। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকলাপনা : 

সামারজক রনরাপত্তা ও দাররদ্রয রবয়মািয়ন রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভাগ কিমক গৃহ্ীি কম মসূরির র্থার্থ বাস্তবােন : 

 আমার বারে আমার খামারসহ্ রবরভন্ন প্রকল্প বাস্তবােয়ন সারব মক িত্ত্বাবধান; 

 ২০২২-২০২৩ অথ মবেয়রর ময়ে হজলায়ক বাল্যরববাহ্মুক্ত হজলা হঘাষণা করার লয়ক্ষয কম মসূরি গ্রহ্ণ ও বাস্তবােন; এবং 

 মা ও রশশু মৃতুয রনরসয়ন ১০০% দক্ষ স্বাস্থয কমীর/অরভজ্ঞ ব্যরক্তর উপরস্থরিয়ি রনরাপদ প্রসব রনরিিকরণ। 
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দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়ন ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ :  

 এ হজলার দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়ন রনম্নবরণ মি ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর উয়যাগ হনওো হ্য়েয়ে। 20২১-২০২২ 

অথ মবেয়রর ময়ে সকল মােরমক রবযালে ও মাদ্রাসাে School Management System Software-এর আওিাে আনা; 

 20২১-২০২২ অথ মবেয়রর ময়ে জেপুরহ্াট হজলায়ক বাল্যরববাহ্ মুক্ত হজলা হঘাষণা করা; এবং 

 হজলার সকল দপ্তয়রর সয়ঙ্গ অনলাইয়ন দাপ্তররক কার্ মসম্পাদয়ন ইণ্টারয়নট হনটওোকম ব্যবস্থা রনরিিকরণ। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 শারন্তপূণ ম ও অন্তভু মরক্তমূলক সমাজ রনরিিকরণ ও সামারজক ন্যােরবিার ও সুশাসন রনরিি করার লয়ক্ষয বাল্যরববাহ্, 

ইভটিরজং, মাদক, নারী রনর্ মািন, দুনীরি প্ররিয়রায়ধ রিরজটাল প্রযুরক্তরনভ মর হমাবাইল অযাপ ‘রনরাপদ জেপুরহ্াট’-এর শুভ 

উদ য়বাধন ও রবরভন্ন রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন ট্যাব রবিরণ। মুরজববষ ম উদ র্াপন উপলয়ক্ষয উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার জনাব রমল্টন 

িন্দ্র রাে-এর উয়যায়গ অযাপটি বিরর করা হ্ে 

কম মকিমা-কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : মার্তদুগ্ধ দানকারী মরহ্লায়দর জন্য হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের রনিিলার পূব মপায়শ্বম 

পৃু্থক কক্ষ স্থাপন করা হ্ে। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম: িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক এ হজলাে ২০২০-২০২১ 

অথ মবেয়র হমাট ০২টি আয়বদন পাওো র্াে, িার পররয়প্ররক্ষয়ি আয়বদনকারী বরাবর র্ারিি িথ্য প্রদান করা হ্ে। উয়েখ্য, িথ্য করমশন 

বরাবর এ হজলা হ্য়ি হকায়না আরপল দায়ের হ্েরন।  

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম :  

 হজলার ০২টি বেভূরময়ি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয ৩০১টি গৃহ্রনম মাণ কয়র ৩০১ জন ‘ক’ হেরণর ভূরমহ্ীন পররবারয়ক পুনব মাসন করা হ্য়েয়ে। 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে : হজলা প্রশাসয়নর অথ মােয়ন ‘জেপুরহ্ায়টর গণহ্িযা’ রশয়রানায়ম বই প্রকাশসম্পন্ন 

হ্য়েয়ে। 

নওগাঁ 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 কম মকিমা ও কম মিারীয়দর প্ররশক্ষয়ণর মােয়ম দক্ষিা বৃরি এবং নওগাঁ হজলার ইরিহ্াস, ঐরিহ্যসহ্ রবরভন্ন রবষয়ে একটি 

মানসম্মি প্রকাশনা প্রকায়শর রনরমত্ত এ কার্ মালয়ে হিরনং অযান্ড িকুয়ময়ন্টশন ইউরনট গঠন করা হ্য়েয়ে। ইয়িাময়ে এ 

ইউরনয়টর মােয়ম ৫৫৯ জন কম মকিমা-কম মিারীর জন্য রবরভন্ন হমোরদ প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। ‘রবশ্ব ঐরিয়হ্য হসানালী 

নওগাঁ’ এই প্ররিপাযয়ক হফাকাস কয়র হজলা ব্যান্ড বুক ২ে সংস্করণ প্রকাশ করা হ্য়েয়ে। হজলার ইরিহ্াস-ঐরিহ্য, দশ মনীে 

স্থান ইিযারদ রবষেগুয়লা সহ্জলভয করার উয়েয়শ্য ‘Naogaon Tourism’ নায়ম হমাবাইল অযারেয়কশন প্রতুত/ি ও 

গুগল হেয়োয়র প্রকাশ করা হ্য়েয়ে; 

 রভক্ষুক পুনব মাসন কম মসূরির অংশ রহ্সায়ব হজলাে একটি রভক্ষুক পুনব মাসন িহ্রবল হখালা হ্য়েয়ে। হজলা প্রশাসনসহ্ হজলা ও 

উপয়জলার রবরভন্ন রবভায়গর কম মকিমা ও কম মিারীগণ ইয়িাময়ে এ ফায়ন্ড িাঁয়দর এক রদয়নর হবিয়নর সমপররমাণ অথ ম জমা 

রদয়েয়েন। নওগাঁ হজলা রভক্ষুকমুক্তকরয়ণর রনরমত্ত নওগাঁ হজলা সদরসহ্ ১১টি উপয়জলাে হমাট ৫৬২৮ জন রভক্ষুকয়দর 

হিটায়বজ করা হ্য়েয়ে। এ পর্ মন্ত ১৪৭০ জন রভক্ষুকয়ক স্হ্ােীভায়ব পুনব মারসি করা হ্য়েয়ে। বিমমায়ন এ ফায়ন্ড হমাট 

২৪,০২,৮১০/৬৫ টাকা জমা আয়ে। এ অয়থ ম নওগাঁ হজলাে রভক্ষুকয়দর পুনব মাসয়নর কার্ মিম িলমান; 

 ২০২০-২১ অথ মবেয়র মুরজব বয়ষ ম ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীনয়দর জন্য গৃহ্রনম মাণ প্রকয়ল্পর আওিাে গৃহ্হ্ীন ও ভূরমহ্ীন ১৫৫৮টি 

পররবারয়ক খাস জরম বয়ন্দাবস্তসহ্ বাসগৃহ্ প্রদান করা হ্য়েয়ে; এবং  

 স্বাস্থয সুরক্ষাে ভাল পররয়বয়শ সাঁিার হশখা ও রনেরমি সাঁিার কাটার জন্য নওগাঁ হটরনস গ্রাউয়ন্ডর সয়ঙ্গ একটি আধুরনক 

সুইরমং পুল বিরর করা হ্য়েয়ে। হটরনস গ্রাউয়ন্ডর সয়ঙ্গ একটি আধুরনক রজময়নরশোমও প্রতুত/ি করা হ্য়েয়ে। 

 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

নওগাঁ হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে SDG লক্ষযসমূহ্ অজময়ন হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ের সরকারর কম মকিমা, জনপ্ররিরনরধ, োত্র ও রশক্ষক, 

হপশাজীবী সংগঠন, এনরজও প্ররিরনরধ, ধমীে হনিা, আরথ মক প্ররিষ্ঠায়নর প্ররিরনরধ, হিম্বার, মরহ্লা সংগঠনসহ্ রবরভন্ন ব্যরক্ত ও 

প্ররিষ্ঠায়নর সমন্বয়ে সভা/য়সরমনায়রর আয়োজন করা হ্য়ব। SDG লক্ষযমাত্রা অজময়ন স্হ্ানীে কম ময়কৌশল প্রণেন করা হ্য়ব। 
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দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

হরকি মরুয়ম সংররক্ষি খরিোনসমূহ্ রিরজটাল পিরিয়ি সংরক্ষয়ণর কার্ মিমসম্পন্ন করা। ই-য়রকি মরুম রসয়েয়ম হজলা হরকি মরুয়মর 

অন্তভু মরক্ত। ই-নরথ ব্যবস্থা ও ই-য়মাবাইল হকাট ম কার্ মিম শিভাগ বাস্তবােন। কম মপররয়বশ উন্নেয়ন অরফয়সর অভযন্তরীণ ও বারহ্যক হসৌন্দর্ ম 

বধ ময়নর কাজ করা। কম মকিমাগয়ণর দক্ষিা উন্নেয়ন এসরিরজ, হিল্টা োন, িতুথ ম রশল্প রবেব ইিযারদ সমসামরেক রবষয়ে হসরমনার-

ওোকমশপ আয়োজন করা। সরকারর উচ্চ রবযালেগুয়লার হেরণকক্ষ ও রবযালে িত্বর রসরসটিরভর আওিাে আনা এবং সকল রশক্ষা 

প্ররিষ্ঠায়ন রবযালে ম্যায়নজয়মন্ট রসয়েম িালুকরয়ণর উয়যাগ গ্রহ্ণ করা। 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

দুনীরি প্ররিয়রায়ধ হজলা দুনীরি প্ররিয়রাধ করমটির মােয়ম রবরভন্ন জনসয়িনিামূলক কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। জনসাধারয়ণর কাে 

হথয়ক অরভয়র্াগ/পরামশ ম গ্রহ্য়ণর জন্য হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালে এবং উপয়জলা ভূরম 

অরফসগুয়লায়ি দৃশ্যমান স্থায়ন অরভয়র্াগ বি স্থাপন করা আয়ে। বয়ি প্রাপ্ত অরভয়র্াগ অথবা হসবার মায়নান্নেনরবষেক পরামশ ম অিযন্ত 

গুরুয়ত্বর সয়ঙ্গ রবয়বিনা করা হ্ে। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

জনসাধারণ র্ায়ি স্বল্প সময়ে ও সহ্য়জ জরমর খরিোন হপয়ি পায়র হস জন্য ‘UDC-এর মােয়ম অনলাইয়ন খরিোন প্রদান’ কার্ মিম 

িলমান। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

হজলা প্রশাসয়নর কম মিারীয়দর ব্যরক্তগি ও িাকররসংিান্ত িথ্য সংরক্ষয়ণর সকল কম মিারীয়দর রপরিএস বিরর করা হ্য়েয়ে। এর ফয়ল 

হকায়না কম মিারী হকায়না িাররখ রপ.আর.এল-এ র্ায়বন িা জানা র্ায়ব। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক কার্ মিম অব্যাহ্ি আয়ে। িথ্য সরবরায়হ্র জন্য হমাট ২৬টি আয়বদন পাওো রগয়েয়ে। প্রাপ্ত 

আয়বদয়নর ময়ে ১৬টির িথ্য সরবরাহ্ করা হ্য়েয়ে এবং ২টির কার্ মিম িলমান। িথ্য করমশন বরাবর আরপল দায়ের করা হ্েরন। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

এ হজলাে ২০২০-২১ অথ মবেয়র ১৯০.২৩ একর খাসজরম অববধ দখল হথয়ক উিার করা হ্য়েয়ে এবং ৭০.৫৪৫০ একর কৃরষ  

খাসজরম ভূরমহ্ীনয়দর ময়ে বয়ন্দাবস্ত প্রদান করা হ্য়েয়ে। অবরশষ্ট জরম বয়ন্দাবস্ত প্রদায়নর কার্ মিম িলামান রয়েয়ে। উিারকৃি 

খাসজরময়ি মুরজববয়ষ ম ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীনয়দর জন্য ১৫৫৮টি গৃহ্রনম মাণ করা হ্য়েয়ে। 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে : জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর আদশ ম প্রিার ও প্রসায়রর লয়ক্ষয 

কায়লটয়রট িত্বয়র ‘অনুয়প্ররণার বারিঘর’ স্থাপন করা হ্য়েয়ে। জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মানয়ক স্মরণ ও েিা রনয়বদয়নর 

জন্য কায়লটয়রট িত্বয়র বঙ্গবন্ধুর মুযরাল স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 

নায়টার 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয হজলার অন্যান্য দপ্তয়রর গৃহ্ীিব্য কম মসূরি রনয়ে ‘মুরজববয়ষ ম নায়টার’ শীষ মক পুরস্তকা প্রকাশ করা হ্য়েয়ে; 

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে বঙ্গবন্ধু কন মার স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

 ই-নরথ কার্ মিয়মর আওিাে অরফয়সর সকল কার্ মিম অনলাইন-এসম্পন্ন করা হ্য়েয়ে; 

 হজলা হরকি ম রুয়মর মােয়ম খরিোয়নর জায়বদা নকল, হফৌজদারর, ভ্রাম্যমাণ ও রবরবধ মামলার জায়বদা নকল, িথ্য প্রদান এবং 

নকশা রবিয়ের রহ্সাবসংিান্ত অনলাইয়ন হসবা কার্ মিমসম্পন্ন করা হ্য়েয়ে; এবং 

 প্রাণঘারি অরি সংিামক কয়রানাকায়ল জনসাধারয়ণর সয়িিনিা বৃরিয়ি সাব মক্ষরণক উদ বুি কার্ মিম এবং দুয়র্ মাগকায়ল সরকার 

প্রদত্ত রবরভন্ন প্রকার সহ্ােিা প্রদান রনরিি করা হ্য়েয়ে। 

২০২1-২2 অথ মবেয়র কম মপররকল্পনা : 

 হজলার সকল ইউরনেন পররষয়দর হহ্ারল্ডং ট্যাি হিটায়বজকরণ এবং অনলাইন মরনটররং; 

 ভূরমসংিান্ত র্াবিীে িথ্য ওয়েবয়পাট মায়ল প্রদান রনরিিকরণ; এবং 

 স্থানীে পর্ মটয়নর উপর ওয়েবসাইট বিরর ও প্রিার কার্ মিম। 
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SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

প্রণেনকৃি নায়টার ময়িল কম মপররকল্পনা বাস্তবােন ও কায়জর অগ্রগরি পর্ মায়লািনা, হটকসই উন্নেন অভীষ্ট অজময়ন নায়টার হজলা প্রশাসন 

কর্তমক একটি সামরগ্রক কম মপররকল্পনা প্রণেন করা হ্য়েয়ে। হটকসই উন্নেন অভীষ্ট ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ নায়টার হজলাে 

বাস্তবােন পররকল্পনা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। এ োো SDG-এর অন্যান্য কম মপররকল্পনার ময়ে রয়েয়ে কৃরষ জরম রক্ষার জন্য হজারনং, 

িলনরবল/হ্ালরিরবয়লর ফসল/জীবববরিত্রয রক্ষা, খাযশস্য  সংরক্ষণাগার বিরর, শস্য  মাোইয়ের স্থান রনরদ মষ্টকরণ, ইটভাটা রনেন্ত্রণ এবং 

ভূ-উপররস্থ পারনর অভাব হমািয়নর লয়ক্ষয খাল-রবল খনন ও ওোটার ররজাভ মার বিররর কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়চ্ছ। 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

নায়টার সারকমট হ্াউয়জর উর্ধ্মমুখী সম্প্রসারণ কার্ মিমসম্পন্ন হ্য়েয়ে। এ োো ২০২০-২১ অথ মবেয়র উপয়জলা ভূরম অরফস, হপৌর ভূরম 

অরফস এবং ইউরনেন ভূরম অরফস হমরামি ও সংস্কার কার্ মিমসম্পন্ন হ্য়েয়ে। 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি  প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

ৃঙ্খললা ভঙ্গ ও দুনীরির কারয়ণ রবভাগীে মামলা দায়ের এবং শারস্তমূলক কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্ে। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে কম মকিমা-কম মিারীয়দর প্ররশক্ষণ অব্যাহ্ি রয়েয়ে। জুম অযায়পর মােয়ম হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ের 

কম মকিমায়দর সয়ঙ্গ রনেরমি অনলাইন সভা এবং প্রয়োজনীে রনয়দ মশনা প্রদান করা হ্য়চ্ছ। হজলা প্রশাসয়নর অরফরশোল Youtube 

িযায়নল বিরর করা হ্য়েয়ে এবং এর মােয়ম অনলাইন রশক্ষা কার্ মিম E-Edu Platform Natore-এর িাসসমূহ্ প্রিার এবং 

পাশাপারশ হজলা প্রশাসয়নর সয়িিনিামূলক রভরিও-এর মােয়ম প্রিার করা হ্য়চ্ছ। হজলার ৫২টি ইউরনেন পররষয়দর রনজস্ব অথ মােয়ন 

অনলাইনরভরত্তক হহ্ারল্ডং হিটায়বজ প্রতুত/ি করা হ্য়চ্ছ। ইয়িাময়ে ৪৫টি ইউরনেয়নর হিটায়বজ প্রতুত/য়ির কাজসম্পন্ন হ্য়েয়ে। অনলাইয়ন 

কর আদায়ের ফয়ল ইউরনেন পররষয়দর হহ্ারল্ডং ট্যাি বাবদ আে বৃরি হপয়েয়ে। শিভাগ ই-রমউয়টশন কার্ মিম িালু হ্য়েয়ে। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

সৎ, দক্ষ ও হর্াগ্য কম মকিমা ও কম মিারীয়দর কম ময়ক্ষয়ত্র কায়জর স্বীকৃরি প্রদান ও কায়জর প্ররি আগ্রহ্ সৃরষ্ট করার লয়ক্ষয জািীে 

শুিািার কম মসূরির আওিাে হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ের হমাট ৪ জন কম মকিমা ও কম মিারীয়ক পুরস্কার প্রদান করা হ্য়চ্ছ। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক কার্ মিম :  

২০২০-২১ অথ মবেয়র িথ্য সরবরায়হ্র জন্য প্রাপ্ত ১৯টি আয়বদয়নর িথ্য সরবরাহ্ করা হ্য়েয়ে। এ পর্ মন্ত িথ্য করমশয়ন হকহ্ আরপল 

দায়ের কয়রনরন এবং িথ্য না পাওোর হকায়না অরভয়র্াগ পাওো র্ােরন। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম :  

 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র ৫২,৯৮,৮৬৪/- (বাোন্ন লক্ষ আটানব্বই হ্াজার আটশি হিৌষরট্ট টাকা) ব্যয়ে ১৯টি উপয়জলা ভূরম 

অরফস ও হপৌর/ইউরনেন ভূরম অরফস হমরামি/সংস্কার ক রা হ্য়েয়ে; এবং 

 হজলার ০৭টি আেেণ প্রকয়ল্প ৬৫টি ব্যারাক রনম মাণকাজ িলমান, র্ায়ি উপকারয়ভাগী পররবায়রর সংখ্যা ৬২৫টি। 

পাবনা 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 গ্রামাঞ্চয়ল ও উপয়জলা পর্ মায়ে রবজ্ঞান িাব প্ররিষ্ঠাকরণ। িমপুঞ্জীভূি অজমন হমাট োয়ত্রর ৫%; 

 গরণি, রবজ্ঞান অরলরম্পোি আয়োজন। িমপুঞ্জীভূি অজমন ১০টি; 

 রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন োত্রীয়দর জন্য পৃথক ওোশ কন মার স্থাপন, িমপুঞ্জীভূি অজমন ২০%, স্থাপয়নর কার্ মিম িলমান রয়েয়ে; 

 আগামী প্রজন্ময়ক উৎসারহ্ি করার উয়েয়শ্য হদয়শর রবরভন্ন প্রায়ন্ত কয়ম মাপলয়ক্ষয েরেয়ে থাকা পাবনা হজলার হমধাবীয়দর 

সরম্মরলি আয়োজনকরণ, িমপুঞ্জীভূি অজমন ২টি; এবং 

 সকল প্রাথরমক রবযালয়ের রশক্ষাথীয়দর সাঁিার প্ররশক্ষণ প্রদান, িমপুঞ্জীভূি অজমন ৭০%কার্ মিম িলমান। 

২০২১-২২ ২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা :  

গৃহ্ীি পদয়ক্ষপ ২০২১-২২ অথ মবেয়রর লক্ষযমাত্রা ২০২০-২১ অথ মবেয়রর অজমন 

হজলা প্রশাসন কর্তমক মুরজববয়ষ ম হজলার রবযালেসমূয়হ্ 

হ্াইরজন কন মার স্থাপন 

৭০ ৪০ 

কয়রানাকালীন সময়ে রশক্ষা হক্ষয়ত্র ধারাবারহ্কিা রক্ষাে 

অনলাইন িাস িালুকরণ 

৪০ ৫০ 
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SDG-এর লক্ষযমাত্রা অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা :  

স্থানীে জলাধার ও জীবববরিত্র সংরক্ষণ; এবং গারল মক ররয়সাস ম হসণ্টার স্থাপন। 

 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

িরমক প্রকয়ল্পর নাম উদ্ভাবনী উয়যাগ বাস্তবােনকারীর নাম, পদরব ও ঠিকানা 

০১ স্কুল অযািরমশন লটারর ম্যায়নজয়মন্ট রসয়েম রবশ্বাস রায়সল হহ্ায়সন, হজলা প্রশাসক কায়লটর ও রবজ্ঞ 

হজলা ম্যারজয়েট, হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, পাবনা 

০২ রিরজটাল ই-এস,এফ মরনটররং রসয়েম জনাব হমাো : শাররমন ইসলাম, সহ্কারী করমশনার (ভূরম) 

িাটয়মাহ্র, পাবনা 

০৩ রকউ আর হকাি সংবরলি কাি ম এর মােয়ম 

রবয়শষ ওএমএস এবং খাযবা্ধ ব সহ্ােিা প্রদান 

রপ এম ইমরুল কায়েস, উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার 

ঈশ্বরদী, পাবনা 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 হসবা প্রদায়ন আিরণগি উৎকষ মসহ্ কম মকিমায়দর হপশাগি জ্ঞান ি মিার সাপ্তারহ্ক অরধয়বশয়নর আয়োজন; 

 স্থানীে সরকার প্ররিষ্ঠানসমূয়হ্র উপয়র্াগী সরকারর কম মকিমা/কম মিারীয়দর উপযুক্ত প্ররশক্ষণ; এবং 

 কম মকিমা/কম মিারীয়দর শুিািার লয়ক্ষয প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্ে। 

 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : 

িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর 

সংখ্যা 

সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা িথ্য করমশন বরাবর দায়েরকৃি 

আরপয়লর সংখ্যা 

১৫টি ১৫টি ০০ 

 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

 ইোমরি নদী পুনরুিার করয়ণ উয়েখয়র্াগ্য পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ; 

 ‘পররচ্ছন্ন পাবনা পররচ্ছন্ন ভাবনা’ কম মসূরির মােয়ম পাবনার িরুণ সমাজয়ক সম্পৃক্ত কয়র রবরভন্ন কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

 পাবনা হজলার হর্ সমস্ত রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন হময়ে রশক্ষাথী আয়ে হসখায়ন হ্াইরজন কন মার স্থাপয়নর উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; 

বিমমায়ন এর অগ্রগরি ৩৫%; এবং 

 হকারভি-১৯ হমাকারবলাে রবরভন্ন পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা হকায়না রবষে : পাবনা হজলাে রভক্ষুক পুন মবাসন কার্ মিম িলমান জররপকৃি হমাট রভক্ষুক সংখ্যা ২১৭১ 

জন।  

স্থানীে অনুদান মাননীে প্রধানমন্ত্রীর অনুদান সব ময়মাট ব্যরেি অথ ম পুনব মারসি রভক্ষুক সংখ্যা 

৭৪,৬৮,২৩১.০০ ১১,৬৬,৩৮৪.০০ ৮৬,৩৪,৬১৫.০০ ৬৭,৯৩,১৩৫.০০ ৯৬৫  

 

রাজশাহ্ী 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 বীর মুরক্তয়র্ািায়দর সম্মারনভািা প্রদান, নতুন অন্তভূ মক্তকরণ, আবাসন সুরবধা, এমআইএস হিটা এরিকরণ, রবরভন্ন অরভয়র্াগ, 

র্ািাই-বাোই ইিযারদ সকল কার্ মিম র্থারীরি পররিালনা করা হ্ে; 

 এ পর্ মন্ত ২৩৫ জন রভক্ষুকয়ক পুনব মারসি করা হ্য়েয়ে, কয়রানাভাইরাসজরনি হরাগ (হকারভি-১৯) পরররস্থরিয়ি ১০০ জন 

রভক্ষুকয়ক খায সামগ্রী সরবরাহ্ করা হ্ে; এবং 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ িহ্রবল হ্য়ি কয়রানা আিান্ত ক্ষরিগ্রস্তয়দর হিক প্রদান করা হ্ে। 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

রভক্ষুক পুনব মাসন ও আরথ মক সাহ্ায্যসহ্ দাররদ্রয রবয়মািয়ন রবরভন্ন পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ। 
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জুরিরশোল মুরন্সখানা শাখা : আয়গ্নোস্ত্র, অযারসি, হকবলটিরভর লাইয়সন্স নবােয়নর জন্য এখন হথয়ক প্রতুত/রি গ্রহ্ণ এবং িাগাদা প্রদান। 

র্থাসময়ে আইন-ৃঙ্খললা করমটি, হকার করমটিসহ্ অন্যান্য সভাগুয়লা করার জন্য প্রতুত/রি গ্রহ্ণ এবং র্থাসময়ে হবসরকারর কারা 

পররদশ মক রনয়োগ পররকল্পনা গ্রহ্ণ। 

প্রবাসী কল্যাণ শাখা : প্রবাসী গময়নচ্ছুয়দর সয়িিনিা করার জন্য সভা ও হসরমনায়রর সংখ্যা বৃরিকরণ। 

ই-সাটি মরফয়কট হকাট রসয়েম-পাইলটিং মামলার অনলাইন এরির কার্ মিম পুয়রাপুররভায়ব িালু এবং সাটি মরফয়কট মামলার দারব আদাে 

গরিশীল ও ত্বরারন্বি করার কার্ মিম গ্রহ্ণ করা।   

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

ই-নরথর শিভাগ ব্যবহ্ার (SDG-১৩িম লক্ষয)। ১০টি ইউরনেন পররষদ SDG বা্ধ ব পঞ্চবারষ মক ও বারষ মক পররকল্পনা গ্রহ্ণ কয়রয়ে। 

উক্ত ইউরনেনসমূয়হ্র উন্নেন কার্ মিম SDG-হক রবয়বিনাে হরয়খ বাস্তবােন হ্য়চ্ছ। 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : বাগমারা, পবা, হমাহ্নপুর পঞ্চবারষ মক পররকল্পনা প্রণেন ও 

বই আকায়র প্রকাশ কয়রয়েন।  

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : রবভাগীে মামলা রনেরমিকরণ করা হ্ে। ইউরনেন পররষদ হিোম্যানয়দরয়ক দুনীরি  

দমনরবষেক আইন ও রবরধরবধায়নর উপর প্ররশক্ষণ হদওো হ্য়েয়ে। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : ইউরনেন পররষয়দ ওয়েবয়পাট মাল হ্ালনাগাদরবষেক প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : ২০২০-২১ অথ মবেয়র এ কার্ মালয়ে িথ্য প্রদায়নর জন্য প্রাপ্ত আয়বদয়নর 

সংখ্যা-৬৮টি। সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা-৬৮টি। িথ্য করমশন বরাবর হকায়না আরপল দায়ের হ্েরন। 

রসরাজগঞ্জ 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 হজলার আন্তঃরবভাগীে কম মকায়ির সমন্বে, মাননীে প্রধানমন্ত্রীর প্ররিশ্রুি প্রকল্পসমূহ্ এবং হজলার উন্নেন কম মকাি বাস্তবােয়ন 

সমন্বেকারীর দারেত্ব পালন; 

 হজলা ম্যারজয়েরসসম্পরকমি র্াবিীে ক্ষমিা প্রয়োগ, হমাবাইল হকাট ম পররিালনা, হজলার সারব মক আইন-ৃঙ্খললা রক্ষাপূব মক জনজীবয়ন 

স্বরস্ত আনেনসংিান্ত কার্ মাবরল; 

 রাজস্ব ব্যবস্থাপনাে গরিশীলিা আনেন ও জনবা্ধ ব ভূরম অরফস প্ররিষ্ঠাে ভূরমকা রাখা; 

 রবরভন্ন সামারজক সমস্য া হর্মন-য়র্ৌন হ্েরারন, নারী রনর্ মািন, মাদক হসবন, হিারািালান, হর্ৌতুক, বাল্যরববাহ্ ইিযারদ 

প্ররিয়রাধ/রনরসয়ন কার্ মিম গ্রহ্ণ; এবং 

 জািীে ই-গভন্যমান্স কার্ মিম বাস্তবােন; হসবা প্রদান পিরি সহ্জীকরণ এবং নাগররক সনদ অনুর্ােী প্ররিশ্রুি সময়ের ময়ে হসবা 

প্রদান রনরিিকরণ। 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

One Stop Service-এর মােয়ম (রিরজটাল পিরিয়ি) ভূরম অরধগ্রহ্ণজরনি ক্ষরিপূরণ প্রদান করা হ্য়ব। বয়ন্দাবস্তয়র্াগ্য কৃরষ খাসজরমর 

হমৌজাওোরর হিটায়বজ এবং প্রকৃি ভূরমহ্ীনয়দর বয়ন্দাবস্ত প্রদান সহ্জীকরয়ণর লয়ক্ষয রিরজটাল হিটায়বজ প্রণেন করা হ্য়ব। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

জরম আয়ে ঘর হনই এর আওিাে ২১৩৩টি ঘর রনম মায়ণর মায়েয়ম জনগয়ণর আবাসন ব্যবস্থা, জলবায়ু হমাকারবলাে ২০০টি দুয়র্ মাগ 

সহ্নীে ঘর রনম মাণ। সকল স্কুয়ল মারল্টরমরিো িাসরুম িালু এবং প্ররিব্ধ ীয়দর রশক্ষা ও কল্যাণমূলক কায়জ বৃরত্ত প্রদায়নর মােয়ম 

সকয়লর জন্য অন্তভু মরক্তমূলক ও সমিারভরত্তক গুণগি রশক্ষা রনরিিকরণ করা হ্য়চ্ছ। হমাবাইল হকাট ম পররিালনা এবং রমস হকস ও 

হরন্ট সাটি মরফয়কট হকস রনষ্পরত্তর মােয়ম ন্যােরবিার প্রারপ্তর পথ সুগম করা হ্য়চ্ছ। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 কয়রানাভাইরায়সর প্রয়কাপ হমাকারবলাে ত্রাণ রবিরয়ণ ‘সামারজক রনরাপত্তা হবষ্টনী’ অযাপস বিরর; 

 রসরাজগঞ্জ হজলা কারাগার ই-হসবা : ভাচুমোল পিরিয়ি বরন্দয়দর ররমান্ড শুনারনকায়ল এই কারাগায়র অবস্থানরি বরন্দয়দর 

অনলাইয়ন রভরিওকয়লর মােয়ম উপরস্থরি রনরিি করা র্াে। 

 রসরাজগঞ্জ সদর উপয়জলাে জন্মরনব্ধ ন রনরিিকরণ ও বাল্যরববাহ্ প্ররিয়রাধ অযাপস বিরর; 

 ই-সাটি মরফয়কট হকস সাটি মরফয়কট মামলার রিরজটালাইয়জশন; এবং 

 খরিোনসংিান্ত হপয়মন্ট রিরজটালাইয়জশন। 
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িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা ১৪৭ এবং িথ্য সরবরায়হ্র সংখ্যা ১২৮। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : র্মুনা নদীর িীরবিী হ্াি মপয়েন্ট হ্য়ি হশখ রায়সল রশশু পাকম পর্ মন্ত ওোশ িক, োিা ও 

হবঞ্চ রনম মাণ কাজ। 

 

১০.৪ রংপুর রবভাগ 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল :  

 রবভাগীে হজলা প্রশাসক সয়ম্মলন-১২টি, রবভাগীে আইন ৃঙ্খললা করমটির সভা-৬টি, হিারািালান প্ররিয়রাধ টািয়ফাস ম করমটির 

সভা-১২টি, রবভাগীে উন্নেন সমন্বে করমটির সভা-৪টি, জরুরর প্রয়োজয়ন হকার করমটির সভা আহ্বান, রবভাগীে রাজস্ব সভা-

১২ টি সম্পন্ন করা হ্য়েয়ে। রবভাগীে করমশনার ও অরিররক্ত রবভাগীে করমশনার কর্তমক পররদশ মন ও দশ মন প্রমাপ অনুর্ােী 

অজমন হ্য়েয়ে; 

 রবভাগীে করমশনার ময়হ্াদয়ের অনুকূয়ল ২০২০-২১ অথ মবেয়র ১৬৫,৭৭,১৬২/- (এক হকাটি পঁেষরট্ট লক্ষ সািাত্তর হ্াজার 

একশি বাষরি) টাকা রংপুর রবভায়গর রবরভন্ন প্রকল্পসমূয়হ্ উপবরাে প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 রনধ মাররি সমেসীমার ময়ে হসবা প্রিযাশী এবং দশ মনাথীয়দর জন্য হসবার মান উন্নেয়ন নান উদ্ভাবনীমূলক কার্ মিম গ্রহ্ণ করা 

হ্য়েয়ে; 

 জন্ম-মৃতুয রনব্ধ ন-এর রদ্ব-মারসক ও বত্রমারসক প্ররিয়বদন হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে; 

 হজলা পররষয়দর গােসমূহ্ উন্নেনমূলক প্রকয়ল্পর প্রয়োজয়ন রনলায়ম রবিয়ের অনুয়মাদন হদওো হ্য়েয়ে; 

 হপৌরসভার রনব মারিি হমের/কাউরন্সলরগয়ণর শপথ গ্রহ্ণ সম্পাদন; 

 উপয়জলা পররষয়দর উপরনব মািয়ন রনব মারিি ভাইস-য়িোরম্যায়নর শপথ সম্পাদন; 

 আমার বারে আমার খামার প্রকয়ল্পর রবভাগীে করমটির রদ্ব-মারসক সভার অগ্রগরি প্ররিয়বদন; 

 হজলা পররষয়দর বত্রমারসক সমন্বে সভার প্ররিয়বদন হপ্ররণ;  

 রংপুর রবভায়গর স্থানীে সরকার প্ররিষ্ঠান (য়পৌরসভার) কম মকিমা/কম মিারীগয়ণর ১ম, ২ে ও ৩ে পর্ মায়ে অভযন্তরীণ ররয়রশাস ম 

প্ররশক্ষণ; 

 জািীে স্থানীে সরকার ইন্সটিটিউট (এনআইএলরজ) এর সহ্য়র্ারগিাে রংপুর রবভায়গর ৮টি হজলার হজলা ররয়সাস মটিম 

(রিআরটি)-এর সদস্য গয়ণর ১ম, ২ে ও ৩ে পর্ মায়ে প্ররশক্ষণ প্রদান; 

 ভূরম প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্রর সহ্য়র্ারগিাে রবভাগীে পর্ মায়ে ইউরনেন ভূরম সহ্কারী কম মকিমা, সায়ভ মোর, রাজস্ব সহ্কারী, 

হপশকার, সাটি মরফয়কট সহ্কারীসহ্ সমপর্ মায়ের কম মিারীয়দর ৪০ জয়নর ০৪টি ব্যায়ি ১৬০ জনয়ক প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন গণকম মিারীয়দর জন্য বাৎসররক ৬০ ঘণ্টাব্যাপী প্ররশক্ষণ কম মসূরির আওিাে প্ররশক্ষণ ম্যানুয়েল 

অনুর্ােী এ কার্ মালয়ের ৩ে হেরণর ২৯ জন এবং ৪থ ম হেরণর ২৯ জন কম মিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 ই-ফাইরলং রবষে ও এমপ্যারথরবষেক প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 রিরজটাল উদ্ভাবনী হমলা ও হসাশ্যাল রমরিো সংলাপ আয়োজন করা হ্য়েয়ে; 

 রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালয়ের জন্য ০২টি িারসকযাল বুয়লটিন হবাি ম িে করা হ্য়েয়ে; 

 মােয়ম রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালয়ের ১৬-২০ হগ্রয়ির কম মিারীগয়ণর দাপ্তররক হপাশাক িে করা হ্য়েয়ে; 

 রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালয়ের জন্য আইআর ২৫২০ ফয়টাকরপ হমরশন িে করা হ্য়েয়ে; 

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, রংপুর-এর ০৭টি, রদনাজপুর-এর ১৫টিসহ্ হমাট ২২টি শূন্যপয়দ ৩ে হেরণর ১৬িম হগ্রয়ি জনবল 

রনয়োয়গর কার্ মিমসম্পন্ন করা হ্য়েয়ে এবং হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, রংপুর-এর ০৭টি ৩ে হেরণর রবরভন্ন পয়দ পয়দান্নরির 

কার্ মিমসম্পন্ন করা হ্য়েয়ে; এবং 

 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 রবভাগীে ইয়নায়ভশন সায়কমল আয়োজন করা হ্য়ব; 

 ইয়নায়ভশন সায়কময়ল ২০২১-২২ অথ মবেয়র ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে হকায়না কার্ মিম হনই; 
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 পাইলট উয়যাগ বাস্তবােনকারীয়দর সয়ঙ্গ রনরদ মষ্ট রবররিয়ি সভা/রভরিও কনফায়রন্স আয়োজন করা হ্য়ব এবং রবভাগীে 

হমন্টরয়দর সয়ঙ্গ সভা আয়োজন করা হ্য়ব; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন গণকম মিারীয়দর জন্য বারষ মক ৬০ ঘণ্টাব্যাপী প্ররশক্ষণ কম মসূরির আওিাে প্ররশক্ষণ ম্যানুয়েল 

অনুর্ােী এ কার্ মালয়ের ৩ে হেরণর ২৯ জন এবং ৪থ ম হেরণর ২৯ জন কম মিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রদান অব্যাহ্ি থাকয়ব; 

 দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপনা শরক্তশালীকরণ (বন্যা, ভূরমকম্প ও অরগ্নসংয়র্াগসহ্ হমাকারবলার পূব ম প্রতুত/রি গ্রহ্ণ); 

 জািীে স্য ারনয়টশন রদবস উদর্াপন উপলয়ক্ষয কম মশালার আয়োজন করা হ্য়ব; 

 স্থানীে সরকার শাখার শূন্যপয়দ জনবল রনয়োগসংিান্ত বায়জট পাওো হগয়ল দ্রুি জনবল রনয়োগ কার্ মিম গ্রহ্ণ করার 

পররকল্পনা রয়েয়ে; 

 দক্ষিার সয়ঙ্গ বারষ মক কম মসম্পাদন চুরক্ত বাস্তবােন করার পররকল্পনা রয়েয়ে; 

 রবরভন্ন শাখার িারহ্দার পররপররয়প্ররক্ষয়ি করম্পউটার ও র্ন্ত্রাংশ হকায়ির রবরভন্ন সামগ্রী, ববদুযরিক সরঞ্জাম হকায়ির রবরভন্ন 

সামগ্রী ও আসবাবপত্র হকায়ির রবরভন্ন সামগ্রী িে করার পররকল্পনা রয়েয়ে; 

 ২০১৯-২০ অথ মবেয়র এই কার্ মালয়ে প্রাপ্ত বরাে প্রিরলি আরথ মক ও প্রশাসরনক রনেমাবরল হময়ন ব্যে করা হ্য়ব; 

 রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, রংপুর এর ৩ে হেরণর অরফস সহ্কারী কাম-করম্পউটার-মুদ্রাক্ষররক পয়দ-১১টি, ৪থ ম হেরণর 

অরফস সহ্ােক পয়দ-০১টি রনয়োগ কার্ মিম প্ররিোধীন; 

 রবভাগীে করমমনায়রর কার্ মালে, রংপুর রবভাগ, রংপুর-এর ৩ে ও ৪থ ম হেরণর ০২টি পয়দ জনবল রনয়োয়গর কার্ মিম 

প্ররিোধীন; 

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, গাইবা্ধ া, কুরেগ্রাম, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগে-এর ৩ে হেরণর রবরভন্ন পয়দ পয়দান্নরি প্রদায়নর 

কার্ মিম প্ররিোধীন; এবং 

 ওয়েবয়পাট মায়ল রনয়োগ ও পয়দান্নরিসংিান্ত িথ্য আপয়লাি করা হ্য়ব। 

 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

SDG-রবষেক কম মশালা আয়োজন করা হ্য়ব। হজলা প্রশাসক ও উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসারগয়ণর উন্নেন কার্ মিম হটকসই রকনা ও 

হটকসই উন্নেন লক্ষমাত্রার সয়ঙ্গ প্রাসরঙ্গক রকনা িা র্ািাই করার িারগদ প্রদান করা হ্য়ব। রবভাগীে সমন্বে সভাে সকল দপ্তরয়ক 

হটকসই উন্নেন রনরিিকরয়ণ িারগদ প্রদান করা হ্য়ব। 

SDG-অভীষ্ট ১৬ অজময়ন হহ্ল্প হিস্ক িালুকরণ, হসবা প্রিযাশীয়দর জন্য বসার ব্যবস্থা এবং গরম হথয়ক রক্ষা পাওোর জন্য ববদুযরিক 

পাখার ব্যবস্থা, অরফস িত্বয়রর হসৌন্দর্ ম বধ মন ও পররষ্কার-পররচ্ছন্নিা কার্ মিম, এরিরকউটিভ ম্যারজয়েট হকায়ট ম আগি বাদী-রববাদী 

পয়ক্ষর হলাকজয়নর বসার সুব্যবস্থাসহ্, এরিরকউটিভ ম্যারজয়েট হকায়ট মর আধুরনকােয়নর পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ। 

 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

 দপ্তর/সংস্থার ই-ফাইরলং পিরি শিভাগ বাস্তবােন; 

 রসটিয়জন িাট মার বাস্তবােন; 

 জািীে শুিািার হকৌশল বাস্তবােয়ন পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ; 

 দপ্তয়র আগি হসবাগ্রহ্ীিায়দর মিামি পররবীক্ষণ ব্যবস্থা িালুকরণ; 

 শাখার কম মকিমা/ঊর্ধ্মিন কম মকিমা কর্তমক রনেরমি পররদশ ময়নর মােয়ম সরকারর কায়জর মান উন্নেন ও জবাবরদরহ্িা 

রনরিিকরণ; এবং 

 শাখার আসবাবপত্র, ইয়লকিরনি মালামাল, ব্যবহৃি হেশনারর দ্রব্যারদর অপিেয়রাধকরণ, ফাইল রবন্যস্তকরণ, রবরভন্ন হররজোর 

হ্ালনাগাদকরণ হসবার মান-উন্নেন পররকল্পনা গ্রহ্ণ।  

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধর রনরমত্ত অধীন দপ্তরসমূহ্য়ক রনয়দ মশনা প্রদান করা এ কার্ মালয়ে অনুরষ্ঠি রবরভন্ন সভাে এ রবষয়ে 

আয়লািযসূরিয়ি অন্তভূ মক্ত কয়র আয়লািনা ও রদক রনয়দ মশনা প্রদান করা হ্ে। এ োো দুনীরি প্ররিয়রায়ধ এ কার্ মালয়ে দুনীরি প্ররিয়রায়ধ 

সকল দপ্তর, সামরজক-রাজবনরিক ব্যরক্তবগ ম, গণ্যমান্য ব্যরক্তয়দর সমন্বে মিরবরনমে সভা অনুরষ্ঠি হ্য়েয়ে। এ োোও দুনীরি  প্ররিয়রায়ধ 

অধীন রবরভন্ন দপ্তয়রর জবাবরদরহ্ রনরিিকরণ করার জন্য উয়যাগ গ্রহ্ণ। 
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ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 প্ররিমায়স রবভাগীে ইয়নায়ভশন করমটির সভা আয়োজন করা হ্ে। হসাশ্যাল রমরিোগুয়লায়ি রংপুর রবভাগীে ইয়নায়ভশনটিম 

রনেরমিভায়ব িায়দর কার্ মিম পররিালনা অব্যাহ্ি হরয়খয়ে এবং অয়নক হক্ষয়ত্রই রবরভন্ন অনুষ্ঠায়নর মােয়ম সংবাদ মােম সমূহ্য়ক 

অবরহ্ি করা হ্য়েয়ে। একই সয়ঙ্গ Public Service Innovation, ন্যাশনাল ওয়েবয়পাট মাল হরমওোকমসহ্ অন্যান্য হফসবুক হপজ 

এর পরামশ ম রবভাগীে ইয়নায়ভশন টিম বাস্তবােন কয়র িয়লয়ে; এবং 

 ই-ফাইরলং, ই-নামজারর ও ই-নরথর কার্ মিম বৃরি করা হ্য়ব। ওয়েবয়পাট মায়ল  িথ্য প্রদান ও রফিব্যাক সুরবধা হর্াগ করার 

কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়ব। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 গণপূিম রবভাগ, রংপুর-এর মােয়ম অরফস ভবন হমরামি করা হ্ে; 

 হকারভট-১৯-এর ব্যাপক রবস্তার হরাধকয়ল্প এ কার্ মালয়ের সকল শাখাে স্য ারনটাইজার ও মাস্ক রবিরণ করা হ্ে; এবং 

 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র ৩ে ও ৪থ ম হেরণর কম মিারীগণয়ক বাৎসররক ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা করা হ্য়েয়ে। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক হকায়না আয়বদন পাওো 

র্ােরন। িয়ব হমৌরখকভায়ব র্ারিি রবরভন্ন িথ্য প্রদান করা হ্ে। 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর জন্মশিবারষ মকী উপলয়ক্ষয গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা বাস্তবােন : জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ 

মুরজবুর রহ্মায়নর জন্মশিবারষ মকী উপলয়ক্ষয গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা বাস্তবােনাধীন রয়েয়ে। 

 

রংপুর 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

হজলা প্রশাসয়ন কম মরি কম মকিমাগণয়ক কম মকালীন প্ররশক্ষণ প্রদানসহ্ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে রনধ মাররি প্ররশক্ষণ প্রদান ও 

সংস্থাপনরবষেক কার্ মাবরল সম্পাদন। রাষ্ট্রীে অরিরথয়দর সারকমট হ্াউয়জ আবাসয়নর ব্যবস্থা, রাষ্ট্রািার অনুর্ােী রভরভআইরপগয়ণর 

প্রয়টাকল প্রদান, গারে অরধর্ািন ও জ্বালারন হিল সরবরাহ্করণ। 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়র ২৮টি এল. এ. হকস সৃজন করা হ্য়েয়ে। িন্ময়ে ০৪টি এল. এ. হকয়সর ৭ ধারা হনাটিশ জারর হ্য়েয়ে। ০২টি এল. 

এ. হকয়সর অযাওোি ম প্রতুত/ি হ্য়েয়ে। ০১টি এল. এ. হকয়সর ৭ ধারা হনাটিশ প্রতুত/য়ির কার্ মিম িলমান।  

হরকি মরুম শাখাে ELRS রসয়েয়মর মােয়ম রস.এস. এস.এ, আর.এস. ৮৩৯২টি খরিোন এরি কয়র হ্ালনাগাদপূব মক জনসাধারয়ণর 

রনকট সরবরাহ্ করা হ্য়েয়ে। এ োোও ৯৮/১০০/১০৭/১৪৪/১৪৫ ও হমাবাইল হকায়ট মর আওিাে ৭২২টি, রমস হকস-১৫টি, রমস আরপল-

৩০টি, রস.এ. হরাল-৩২টি, এল.এ. হকস-১৬টি, রভরপ হকস-০২টি, সাটি মরফয়কট হকস-০৯টি, উয়চ্ছদ হকস-০৪টি, রবরনমে হকস-০২টি, 

আরপল হকস-১২টি এবং আপরত্ত হকস-২৫টি-এর জায়বদা প্রতুত/িপূব মক সরবরাহ্ করা হ্য়েয়ে। 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 সারকমট হ্াউয়জর কক্ষসমূহ্ আধুরনকােয়নর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ, একটি অিযাধুরনক ও মানসম্মি সারকমট হ্াউজ রনম মায়ণ পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ, 

সারকমট হ্াউয়জ একটি রবদুযৎ সাব হেশন রনম মায়ণ পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ, হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে ও বাসভবয়ন রবরভন্ন স্থাপনা রনম মাণ ও 

সংস্কার কায়জর পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে।  

 পুরািন আদয়ল রনরম মি অরি পুরািন হিজারর ভবনটির স্থয়ল একটি আধুরনক সুরবধাসম্পন্ন এবং প্রশস্থ নতুন ভবন রনম মায়ণর জন্য 

ঊর্ধ্মিন কর্তমপয়ক্ষর রনকট সুপাররয়শর পররকল্পনা করা হ্য়েয়ে।  

 জনয়ভাগারন্ত হ্রায়স হজলা ও উপয়জলা সকল পর্ মায়ে One Stop সারভ মস িালু, দক্ষ, আধুরনক ও হটকসই রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মােয়ম 

ভূরমসংিান্ত জনবা্ধ ব হসবা রনরিিকরণ, রাজস্ব প্রশাসয়নর কম মকিমা ও কম মিারীয়দর প্ররশক্ষয়ণর মােয়ম দক্ষ কয়র গয়ে হিালা, 

অরপ মি সম্পরত্তর রলজমারন আদাে বৃরিকরণ, পররিযক্ত বারে রিরনাগিকরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীভুক্ত জনগয়ণর জরম 

রবরির অনুয়মাদন প্ররিো সহ্জীকরণ। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

 অভীষ্ট-১১ : হটকসই নগর ও জনপদ অজময়ন গৃহ্হ্ীন জনয়গাষ্ঠীর বাসস্থান রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয আেেণ ও গুচ্ছগ্রাম প্রকয়ল্প জরম 

আয়ে ঘর হনই প্রকয়ল্পর আওিাে ২২৬৪ জন ‘ক’ হেরণ এবং ‘খ’ হেরণর ভূরমহ্ীনয়ক পুনব মারসি করা হ্য়ব; 
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 জরঙ্গবাদরবয়রাধী সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান আয়োজন; 

 রনরাপদ সেক এবং িারফক আইনসম্পরকমি উদ বুিকরণ সভার আয়োজন; এবং 

 SDG-অভীষ্ট ১৬ অজময়ন হহ্ল্প হিস্ক িালুকরণ, হসবা প্রিযাশীয়দর জন্য বসার ব্যবস্থা এবং গরম হথয়ক রক্ষা পাওোর জন্য ববদুযরিক 

পাখার ব্যবস্থা, অরফস িত্বয়রর হসৌন্দর্ ম বধ মন ও পররষ্কার-পররচ্ছন্নিা কার্ মিম, এরিরকউটিভ ম্যারজয়েট হকায়ট ম আগি বাদী-রববাদী 

পয়ক্ষর হলাকজয়নর বসার সুব্যবস্থা, এরিরকউটিভ ম্যারজয়েট হকায়ট মর আধুরনকােয়নর পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ। 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 ৃঙ্খললাজরনি দুনীরি প্ররিয়রায়ধ কার্ মিম সুষ্ঠু ও স্বাভারবকভায়ব পররিারলি হ্য়চ্ছ। দুনীরি প্ররিয়রায়ধ হসবা প্রিযাশীয়দর 

র্থার্থভায়ব হসবা প্রদান করা হ্য়চ্ছ। হজলার আইন-ৃঙ্খললা পরররস্থরি স্বাভারবক রাখার লয়ক্ষয আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ্ 

সিকম অবস্থায়ন রয়েয়ে। দুনীরি প্ররিয়রায়ধ হজলা, উপয়জলা ও ইউরনেন পর্ মায়ে গঠিি করমটিয়ক সরিে করা হ্য়েয়ে; 

 GRS-এর মােয়ম প্রাপ্য িথ্য র্ািাই বাোই কয়র প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্য়চ্ছ; 

 সাধারণ প্রশাসন খায়ির অধীয়ন রনয়োরজি কম মিারীয়দর ময়ে ৃঙ্খললা আনেয়নর লয়ক্ষয িায়দর প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা অব্যাহ্ি রাখা 

এবং ৃঙ্খললা ভয়ঙ্গর জন্য সরকারর কাম মিারীয়দর ৃঙ্খললা ও আিরণ রবরধ অনুর্ােী শারস্তর ব্যবস্থা অব্যাহ্ি রাখা। দুনীরি প্ররিয়রায়ধ 

িায়দরয়ক আরও হবরশ সয়িিন করা; এবং 

 দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গণশুনারন কার্ মিম িলমান রয়েয়ে।  

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র ৪১,২৩, ১২,০০০/- (একিরেশ হকাটি হিইশ লক্ষ বায়রা হ্াজার) টাকা ব্যয়ে ‘আেেণ 

-২’ প্রকয়ল্পর অধীন ২২৬৪ (দুই হ্াজার দুইশি হিৌষরট্ট)টি ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীন ‘ক’ হেরণর প্রয়িযক পররবায়রর রনকট একটি দুই 

কক্ষ রবরশষ্ট হসরমপাকা ঘররনম মাণপূব মক হ্স্তান্তর করা হ্ে; এবং 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয ২০২০-২০২১ অথ মবৎসয়র ১০,০০,০০০/- (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে কায়লটয়রট সুররভ উযায়নর অভযন্তয়র 

‘মুরজববষ ম হিারণ’ রনম মায়ণর কাজ িলমান। 

কুরেগ্রাম 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল :  

 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর রশক্ষানরবশ কম মকিমায়দর ইনসারভ মস প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন; 

 মরন্ত্রপররষদ রবভাগ প্রদত্ত প্ররশক্ষণ কম মসূরি অনুর্ােী নবরনযুক্ত কযািার কম মকিমায়দর সনদপত্র প্রদান; 

 হজলা প্রশাসয়ন কম মরি কম মিারীয়দর জন্য প্ররশক্ষণ আয়োজন; 

 হজলা প্রশাসয়ন কম মরি কম মকিমা-কম মিারীয়দর আইরসটি ব্যবহ্ার রনরিিকরণ; 

 দুয়র্ মাগ ক্ষরিগ্রস্ত এলাকা িাৎক্ষরণক পররদশ মন/দশ মন; 

 গ্রামীণ অবকাঠায়মা রনম মায়ণর জন্য কারবখা প্রকল্প বাস্তবােন; 

 অরিদররদ্রয়দর জন্য কম মসংস্হ্ান কম মসূরি; 

 হজলা পররয়বশ করমটির সভা আয়োজন; 

 প্ররিব্ধ ীয়দর রশক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কায়জ সহ্ােিা প্রদান; 

 সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাদ দময়ন জনসয়িিনামূলক সভা আয়োজন; এবং 

 নারী ও রশশু পািার হরায়ধ জনসয়িিনামূলক সভার আয়োজন। 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা :  

 জারির রপিার আদশ ম ও মুরক্তযুয়ির হিিনাে উিীরবিকরণ; 

 কয়রানাভাইরায়সর সংিমণ প্ররিয়রায়ধ শিভাগ স্বাস্থযরবরধ রনরিিকরয়ণ উদ বুিকরণ কার্ মিম ও পুনরাে ব্যবহ্ার উপয়র্াগী 

কাপয়ের মাস্ক রবিরণ; 

 অটিরেক রশশুয়দর সুরক্ষাে সরকারর ও হবসরকারর হ্াসপািায়ল রশশু রবকাশ হকন্দ্র প্ররিষ্ঠা; 

 করমউরনটি রিরনকগুয়লা মরনটররং এর মােয়ম র্তণমূল পর্ মায়ে স্বাস্থয হসবা রনরিিকরণ; 
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 মুরজববয়ষ ম হদয়শ হকউ গৃহ্হ্ীন থাকয়ব না মাননীে প্রধানমন্ত্রীর এ হঘাষণা কুরেগ্রায়ম বাস্তবােয়নর লয়ক্ষয গৃহ্হ্ীন/ভূরমহ্ীনয়দর 
পুনব মাসন এবং কার্ মিম অব্যাহ্ি রাখা; 

 রশক্ষানরবশ কম মকিমায়দর সকল শাখার কার্ মিম, আইন ও রবরধমালা, হমাবাইল হকাট, গুরুত্বপূণ ম সাকুমলার-এর উপর রনেরমি 

উপস্থাপনা ও প্ররশক্ষণ প্রদান; এবং 

 রবয়শষ অথ মবনরিক অঞ্চল প্ররিষ্ঠা। 

 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : মানবসম্পদ উন্নেয়নর লয়ক্ষয বেয়র ৬০ (ষাট) ঘণ্টা প্ররশক্ষণ কম মসূরির আওিাে প্ররি 

বুধবার সকাল ৯.৩০ টা হ্য়ি হবলা ১১.০০ টা পর্ মন্ত কম মকিমা ও কম মিারীগয়ণর সমন্বয়ে ‘অনুরণন’ নায়ম প্ররশক্ষণ আয়োজন অব্যাহ্ি 

রয়েয়ে। উক্ত অনুরণয়ন রভরিও কনফায়রয়ন্সর মােয়ম উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার ও সহ্কারী করমশনার (ভূরম) কার্ মালয়ের সকল 

কম মকিমা/কম মিারী সংযুক্ত হ্য়ে থায়কন। 

 

নীলফামারী 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল :  

 মুরজবশিবষ ম উপলয়ক্ষয ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীন ‘ক’ হেরণর আওিাে হসরমপাকা ঘর রনম মাণ কয়র ১৮৮৭টি পররবারয়ক মাননীে 

প্রধানমন্ত্রীর উপহ্ার রহ্সায়ব  তুয়ল হদওো হ্য়েয়ে; 

 ‘ইরন্ডো বাংলায়দশ হরন্ডরশপ পাইপলাইন (আইরবএফরপএল) ইন বাংলায়দশ অযান্ড কন্সিাকশন অফ রররসে টারম মনাল অযাট  

পাব মিীপুর’ শীষ মক প্রকয়ল্পর আওিাে ভারয়ির নুমালীগে ররফাইনারর রলরময়টি-এর রশরলগুরে মায়কমটিং টারম মনাল হ্য়ি 

বাংলায়দয়শর পাব মিীপুর রিয়পা পর্ মন্ত পাইপলাইয়নর মােয়ম জ্বালারন হিল সরবরায়হ্র লয়ক্ষয নীলফামারী সদর উপয়জলার ৮টি 

এবং বসেদপুর উপয়জলার ২টিসহ্ ১০টি হমৌজাে ১৪.২৮৬৪ একর জরম অরধগ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; 

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর জম্মশিবারষ মকী উপলয়ক্ষয মাননীে প্রধানন্ত্রীর অরভপ্রাে বাস্তবােয়ন শারীররক 

প্ররিব্ধ ী, বেস্ক এবং িলািয়ল অক্ষম ব্যরক্তয়দর সুরবধায়থ ম হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের রনিিলাে গণশুনারন হকন্দ্র স্থাপন করা 

হ্য়েয়ে; 

 হ্াইয়টক পাকম স্থাপয়নর জন্য নীলফামারী সদর উপয়জলাধীন উত্তর আরারজ িোইয়খালা হমৌজার ১৬.৩৫ একর জরম িথ্য ও 

হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত রবষেক মন্ত্রণালয়ের অনুকূয়ল দীঘ ময়মোরদ বয়ন্দাবয়স্তর রনরমত্ত সরিব, ভূরম মন্ত্রণালে বরাবর প্রস্তাব হপ্ররণ করা 

হ্য়েয়ে; 

 হশখ কামাল আইটি হিরনং অযান্ড ইনরকউয়বশন হসণ্টার স্থাপয়নর জন্য নীলফামারী হজলার উত্তর আরারজ িোইয়খালা হমৌজার 

ব্যরক্তমারলকানাধীন ২.০০ একর জরম অরধগ্রহ্ণ কার্ মিম িলমান; 

 মুরজবশিবষ ম উপলয়ক্ষয ১৭৮৪টি ভূরমহ্ীন পররবারয়ক ৩৭.৭৪ একর খাস জরম বয়ন্দাবস্ত প্রদান করা হ্য়েয়েৱ; 

 ‘বসেদপুর-নীলফামারী মহ্াসেক প্রশস্তকরণ ও মজবুরিকরণ’ শীষ মক প্রকয়ল্পর আওিাে বসেদপুর-নীলফামারী আঞ্চরলক মহ্াসেক 

প্রশস্তকরয়ণর লয়ক্ষয সব ময়মাট ৫৪.৬১৫ একর জরম অরধগ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয হজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ মহ্ান মুরক্তযুিকালীন বীর মুরক্তয়র্ািায়দর স্মৃরিকথা রনয়ে ‘মুরক্তযুয়ির স্মৃরিকথা’ 

প্রকাশ করা হ্য়েয়ে; 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয ১৮০ জন শারীররক প্ররিবর্ধ  ব্যরক্তয়ক হুইল হিোর, ১০ জন েবণ প্ররিব্ধ ী ব্যরক্তয়ক হহ্োররং এইি (েবণ 

র্ন্ত্র) এবং ২২ জন দৃরষ্ট প্ররিব্ধ ী ব্যরক্তয়ক সাদােরে প্রদান করা হ্য়েয়ে; এবং 

 মুরজবষ ম উপলয়ক্ষয হজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ বসেদপুর উপয়জলাে স্থারপি রনজবারে আেেণ প্রকল্পভুক্ত উপকারয়ভাগীয়দর কম মমূখী 

প্ররশক্ষয়ণর জন্য ০১টি প্ররশক্ষণ হকন্দ্র কাম-করমউরনটি হসণ্টার রনম মাণ করা হ্য়েয়ে। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

 নারীর ক্ষমিােয়ন কম ময়ক্ষয়ত্র উপযুক্ত পররয়বশ রনরিিকরণ; এবং 

 জািীে শুিািার হকৌশল বাস্তবােন এবং অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত ব্যবস্থাপনার আওিাে অরভয়র্াগ রনষ্পরত্তকরণ। 

আন্তজমারিক সংস্থাসমূয়হ্র সয়ঙ্গ রদ্বপারক্ষক আয়লািনা/সময় ািা স্মারক/চুরক্ত এবং ববয়দরশক সফয়র অরজমি সফলিার রববরণ : ‘ইরন্ডো 

বাংলায়দশ হরন্ডরশপ পাইপলাইন (আইরবএফরপএল) ইন বাংলায়দশ অযান্ড কন্সিাকশন অফ রররসে টারম মনাল অযাট পাব মিীপুর’ শীষ মক 

প্রকল্প স্থাপয়নর লয়ক্ষয ভারি হথয়ক আগি প্ররিরনরধ দয়লর সয়ঙ্গ আয়লািনা ও বাস্তবােন হকৌশল রনরূপণ।  

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 
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 হকারভি-১৯ হরায়গ আিান্ত কম মকিমা/কম মিারীয়দর রিরকৎসার সুব্যবস্থা করা হ্য়েয়ে এবং অসচ্ছল কম মিারীয়দর আরথ মক সহ্ােিা 

প্রদান করা হ্য়েয়ে।   

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয নীলসাগর পর্ মটন হকন্দ্রয়ক পররয়বশবা্ধ ব ইয়কাটুযররজম হকন্দ্র রহ্সায়ব গয়ে হিালার লয়ক্ষয বৃক্ষয়রাপণ, বাগান 
সৃজন, হলক রনম মাণ, রশশুয়দর জন্য রবয়নাদন সামগ্রী স্থাপন ও হসৌন্দর্ মবধ মনপূব মক অরিরথ পারখর অভোেময়ক গুরুত্ব রদয়ে পর্ মটন 

উপয়র্াগী কয়র হিালা হ্য়েয়ে।  

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে : হজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী উপলয়ক্ষয হদশ রবভাগ, মহ্ান 

ভাষা আয়ন্দালন, েে দফা আয়ন্দালন, ৬৯-এর গণঅভুযত্থান, ৭১-এর মহ্ান মুরক্তযুি, জািীে হশাকরদবস এবং মুরজবশিবষ ময়ক স্মরণীে 

কয়র রাখার লয়ক্ষয ‘আমার’ই বাংলা’ নায়ম একটি স্মৃরিস্তম্ভ স্থাপয়নর উয়যাগ হনওো হ্য়েয়ে এবং নকশা প্রণেন করা হ্য়েয়ে। 

 

ঠাকুরগাঁও 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 ঠাকুরগাঁওবাসীর সুস্থ রবয়নাদন, একই সয়ঙ্গ হদয়শর স্বাধীনিা, স্বাধীনিার রূপকার সব মকায়লর সব ময়েষ্ঠ বাঙারল জারির রপিা বঙ্গবন্ধু 

হশখ মুরজবুর রহ্মান, ৭ জন বীরয়েষ্ঠ এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবারষ মকী ‘মুরজববষ ম’ এবং ‘স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী’-য়ক স্মরণীে কয়র 

রাখার জন্য ‘রিরস পর্ মটন পাকম’ এবং এয়ি ‘মুরজববষ ম িত্বর’ ও ‘স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী িত্বর’ রনম মাণ করা হ্য়েয়ে; 

 কয়রানাভাইরাস প্রাদুভ মাবকায়ল তুলনামূলক রনম্নরবত্ত হেরণর মানুষ র্ারা সরকার রনয়দ মরশি লকিাউয়ন কম মহ্ীন হ্য়ে পয়েরেল িায়দর 

মায়  ত্রাণ এবং মাননীে প্রধানমন্ত্রীর উপহ্ার রবিরণ করা হ্ে; 

 হজলার সকল উপয়জলাে হমাট ৯২৫টি প্রাথরমক রবযালয়ে রমি-হি রমল িালু করা হ্য়েয়ে; 

 হ্াইয়টক/আইটি পাকম স্থাপয়নর জন্য কচুবারে কৃষ্ণপুর হমৌজাে ১০.০০ একর জরম বয়ন্দাবস্ত প্রদায়নর অনুয়মাদন পাওো রগয়েয়ে; 

এবং 

 খায প্ররিোজািকরণ অঞ্চল রনম মায়ণর জন্য ঠাকুরগাঁও সদর উপয়জলার আকিা ইউরনেয়নর ৫০.০০ একর জরমর প্রস্তাব ভূরম 

মন্ত্রণালয়ে হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে। 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়র কম মপররকল্পনা : 

 হজলাে মালটা িাষ ও িা িাষয়ক জনরপ্রে কয়র হিালা, অনাবারদ ও এক ফসরল জরময়ক এ কায়জ ব্যবহ্ার করা; 

 সকল হসফটিয়নট হপ্রাগ্রায়মর িথ্যসংবরলি ওয়েবসাইট রনম মাণ; 

 ২২৯৬ ভূরমহ্ীন পররবারয়ক পুনব মারসিকরণ; এবং 

 আইটি হক্ষয়ত্র কম মসংস্থায়নর লয়ক্ষয একটি হ্াইয়টক পাকম স্থাপন। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : ‘মুরজববষ ম িত্বর’ রনম মাণ করা হ্য়েয়ে। 

গাইবা্ধ া 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 ভূরম ব্যবস্থাপনা : ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র ০৩টি আেেণ প্রকল্প-২ এ প্রস্তাব হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে এবং ০৫টি গুচ্ছগ্রাম প্রকয়ল্পর 

প্রস্তাব হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে। অগ্রগরির শিকরা হ্ার ১০০%; এবং 

 রিরজটাল বাংলায়দশ : বিমমায়ন রবশ্বব্যাপী মহ্ামারর কয়রানা প্রাদুভ মাব সময়েও হজলার ৩৬০ জন রশরক্ষি হবকার যুবক অনলাইন 

েযাটফয়ম ম ঘয়র বয়স রর-ল্যারন্সং রবষয়ে প্ররশক্ষণ গ্রহ্ণ কয়রয়ে। অগ্রগরির শিকরা হ্ার ১০০%। 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়র কম মপররকল্পনা : 

 প্ররশক্ষণ : কম মকিমা-কম মিারীয়দর বেয়র ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রদান। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের িত্ত্বাবধায়ন কম মকিমা ও কম মিারীয়দর 

বেয়র ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ রনরিিকরণ; এবং 

 রিরজটাল বাংলায়দশ : রর-ল্যারন্সং প্ররশক্ষণ, িথ্য ও প্রযুরক্ত রবভায়গর লারন মং অযান্ড আরন মং প্রকয়ল্পর সহ্য়র্ারগিাে লারন মং অযান্ড 

আরন মং রবষয়ে ২১০ জনয়ক অনলাইন েযাটফয়ম ম রর-ল্যারন্সং রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রদান। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 
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 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের িত্ত্বাবধায়ন কম মকিমা ও কম মিারীয়দর বেয়র ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ রনরিিকরণ; এবং 

 রবরভন্ন ঋণ অনুদায়নর কার্ মিম গ্রহ্ণ ও িা র্থাসময়ে িায়দর কায়ে হপৌুঁয়ে হদওো। 

পঞ্চগে 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল :  

 বঙ্গবন্ধুয়ক রনয়বরদি দুই বাংলার শিারধক করবর করবিা রনয়ে সংকলন প্রকাশ; 

 স্কুল-কয়লজ ও মাদ্রাসাসহ্ স্থানীে সরকার প্ররিষ্ঠান ও সারকমট হ্াউয়জ সব ময়মাট ১০৯৬টি বঙ্গবন্ধু ও মুরক্তযুি কন মার স্থাপন; 

 ‘কন্যারত্ন’ আমায়দর অযাম্বায়সির, আমায়দর কন্যারত্ন (সুস্থ রকয়শারী রনরাপদ আগামী) প্রজনন স্বাস্থয রশক্ষা ও বাল্যরববাহ্ প্ররিয়রায়ধ 

অনলাইন সয়িিনিা কযায়ম্পইন ও আত্মরক্ষাে সাইবার রসরকউররটি এবং বুযত্থান মাশ মাল আট ম প্ররশক্ষণ প্রদান; এবং 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, পঞ্চগে এ ‘রকংবদরন্ত-ইরিহ্াস ও ঐরিহ্য গ্যালারর’ ১ ও ২ স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 জারির রপিার আদশ ম ও মুরক্তযুয়ির হিিনাে উিীরবিকরণ; 

 মুরজববয়ষ ম হদয়শ হকউ গৃহ্হ্ীন থাকয়ব না মাননীে প্রধানমন্ত্রীর এ হঘাষণা কুরেগ্রায়ম বাস্তবােয়নর লয়ক্ষয গৃহ্হ্ীন/ভূরমহ্ীনয়দর 

পুনব মাসন এবং কার্ মিাম অব্যাহ্ি রাখা; এবং 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন এক ইরঞ্চ জরমও হর্ন পরিি না থায়ক িা বাস্তবােন (হজলার পরিি জরম িাষাবায়দর আওিাে 

আনা)। 

রদনাজপুর 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল 

 রদনাজপুর হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠী ও আরদবাসী কন মার রনম মাণ-কাজ, বায়জট বরাে- ৮,৮০,০০/- এবং ব্যরেি 

অথ ম ৮,৮০,০০/- সরকাররভায়ব সংকুলানপূব মক কাজ সম্পন্ন করা হ্য়েয়ে; এবং 

 রদনাজপুর হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান কন মার রনম মাণ; বায়জট বরাে- ৮,৭১,০০০/- 

এবং ব্যরেি অথ ম ৮,৭১,০০০/- সরকাররভায়ব সংকুলানপূব মক কাজ সম্পন্ন করা হ্য়েয়ে। 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 জািীে শুিািার হকৌশল বাস্তবােয়নর হজারদারকরণ এবং কম মকিমা/কম মিারীয়দর পুরস্কার প্রদান; এবং 

 মুরক্তযুয়ির স্মৃরিরবজরেি স্থান সংরক্ষণ। 

লালমরনরহ্াট 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 ৩ে িলাে অরিররক্ত হজলা ম্যারজয়েট-এর অরফস কক্ষ আধুরনককরণ; এবং 

 অরফয়সর সাইয়কল গ্যায়রজ-এর সাময়ন হসৌন্দর্ মবধ ময়নর ব্যবস্থাকরণ। 

 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা 

 সারকমট হ্াউয়জ গাি মরুমসহ্ আধুরনক হগট রনম মাণ; 

 সারকমট হ্াউয়জর োইভার হসি আধুরনকােন এবং োইভার হশি-এর বাথরুম হমরামিকরণ; এবং 

 রিস্তা ভবয়নর প্রয়বশ পয়থ গাি মরুমসহ্ আধুরনক হগট রনম মাণ, হদওোয়লর উচ্চিা বৃরি,রস রস কযায়মরা স্থাপন, ওোশরুম রনম মাণ। 

 

১০.৫ মেমনরসংহ্ রবভাগ 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল :  

• হজলা আইন-ৃঙ্খললা করমটির মারসক ১৩টি সভা, আইন-ৃঙ্খললাসংিান্ত হজলা হকার করমটির ০৪টি সভা, হজলা ম্যারজয়েরসর 

মারসক ১২টি সভা অনুরষ্ঠি হ্য়েয়ে। িাঞ্চল্যকর ও হলামহ্ষ মক ০৪টি ঘটনা। পুরলশ সুপার ও অরধনােক র যাব-১৪, মেমনরসংহ্ হ্য়ি প্রাপ্ত 

িারহ্দার পররপররয়প্ররক্ষয়ি আইন-ৃঙ্খললা রক্ষাকারী বারহ্নী কর্তমক গুরলবষ ময়ণর ০৮টি ঘটনার রবষয়ে রনব মাহ্ী িদন্তপূব মক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে 

প্ররিয়বদন হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে;  
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• পুরলশ সুপার মেমনরসংহ্ হ্য়ি প্রাপ্ত িারহ্দার পররয়প্ররক্ষয়ি সন্ত্রাস রবয়রাধী আইন, ২০০৯ (সংয়শাধনী-২০১৩) এর রবধানময়ি 

মামলার রবিাররক কার্ মিম পররিালনার রনরমত্ত অরভয়র্াগপত্র দারখয়লর পূব মানুয়মাদন এর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব হপ্ররণ করা 

হ্য়েয়ে। রবজ্ঞ আদালয়ির আয়দশ হমািায়বক রিরিকৃি ভূরময়ি আদালিয়র্ায়গ দখল প্রদায়নর জন্য ০১ জন রবজ্ঞ রনব মাহ্ী ম্যারজয়েট 

রনয়োগ করা হ্য়েয়ে। রবয়দয়শ বসবাসরি ০৭ জন বাংলায়দরশর বববারহ্ক সনদ প্রদান করা হ্য়েয়ে;  

• রবজ্ঞ রপরপ, রবয়শষ রপরপ, অরিররক্ত রপরপ, হেইি রিয়ফন্স এবং এরপরপগয়ণর ররয়টইনার, বদরনক ভািা বাবদ ৮২,৫৪,২৯০/- 

টাকা প্রদান করা হ্য়েয়ে। রবজ্ঞ সরকারর আইনজীবীগয়ণর অরফস ব্যবস্থাপনা বাবদ ২,৭০,০০০/- টাকার মরনহ্ারর দ্রব্যারদ প্রদান করা 

হ্য়েয়ে। হমাবাইল হকাট ম অরভর্ান পররিালনার সংখ্যা ২০৫৩টি, মামলার সংখ্যা ৭,৮০০টি, জররমানা আদায়ের পররমাণ ২,১৬,১২,৩৮৫/-

টাকা, কারাদিপ্রাপ্ত আসারম-৩৩৮ জন। উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার, সহ্কারী করমশনার (ভূরম), রবজ্ঞ রনব মাহ্ী ম্যারজয়েট, প্ররসরকউশন, 

হবঞ্চ সহ্কারী, অরফস সহ্কারী ও অরফস সহ্ােকগণয়ক ৩৯,৪৯,৬০০/- টাকা হমাবাইল হকাট ম পররিালনার সম্মারন ভািা বাবদ প্রদান 

করা হ্য়েয়ে। মেমনরসংহ্ হজলাে শিভাগ রশক্ষা প্ররিষ্ঠান (অযারসি ব্যবহ্ায়রর প্রয়োজনীেিাসায়পয়ক্ষ) কর্তমক অযারসি লাইয়সন্স গ্রহ্য়ণর 

লয়ক্ষয প্রাে ১৯০০ রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন হনাটিশ প্রদান করা হ্য়েয়ে এবং ৪০টি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর অনুকূয়ল অযারসি ব্যবহ্ার লাইয়সন্স ইসুয 

করা হ্য়েয়ে। এরসয়ির অপব্যবহ্ার হরায়ধ ২০২০-২১ অথ মবেয়র ১২টি সভা আয়োজন করা হ্য়েয়ে। অযারসি লাইয়সন্স গ্রহ্ীিা 

প্ররিষ্ঠানসমূয়হ্ রনেরমি পররদশ মন করা হ্য়চ্ছ এবং লাইয়সন্স ব্যিীি হকায়না ব্যরক্ত বা প্ররিষ্ঠান অববধভায়ব অযারসি িে-রবিে করয়ি 

না পায়র হস লয়ক্ষয অযারসি রনেন্ত্রণ আইয়ন ০৮টি হমাবাইল হকাট ম অরভর্ান পররিালনা করা হ্য়েয়ে। ২০২০-২১ অথ মবেয়র মেমনরসংহ্ 

হজলা ০৪টি অযারসি ব্যবহ্ার লাইয়সন্স (বারণরজযক) ইসুয করা হ্য়েয়ে এবং ৪২টি লাইয়সন্স নবােন করা হ্য়েয়ে। শিভাগ অযারসি 

লাইয়সন্স নবােয়নর লয়ক্ষয হনাটিশ ইসুযসহ্ লাইয়সন্স গ্রহ্ণকারী প্ররিষ্ঠান পররদশ মন করা হ্য়চ্ছ। ০১টি পরত্রকার অনুমরি হদওো হ্য়েয়ে;  

• রবশ্ব িামাকমুক্ত রদবস ও রবশ্ব হভাক্তা অরধকার রদবস উদ র্াপন করা হ্য়েয়ে। হিারািালান টাস্কয়ফমাস সভা ১২টি, নারী ও রশশু 

পািারসংিান্ত সভা ১২টি এবং হর্ৌতুয়কর রবরুয়ি সামারজক আয়ন্দালন গয়ে হিালার লয়ক্ষয ১২টি সভা অনুরষ্ঠি হ্য়েয়ে। বাল্যরববাহ্ 

ব্ধ /প্ররিয়রায়ধর সংখ্যা ৭৭টি। হর্ৌতুয়কর রবরুয়ি সামারজক আয়ন্দালন গয়ে হিালার লয়ক্ষয ১৩টি উপয়জলাে ওোি মরভরত্তক ৩২৭টি উঠান 

ববঠয়কর মােয়ম ১৩,১৩৭ জন নারী ও পুরুষয়ক হর্ৌতুয়কর কুফল সম্পয়কম সয়িিন করা হ্য়েয়ে। রবরভন্ন প্ররিষ্ঠায়নর আয়বদয়নর 

পররয়প্ররক্ষয়ি ১১ জন ম্যারজয়েট রনয়োগ হদওো হ্ে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আয়দয়শ রবরভন্ন রদবস উপলয়ক্ষয ০৬ জনয়ক কারাবরন্দয়ক 

মুরক্ত হদওো হ্য়েয়ে। লায়শর সুরিহ্াল ররয়পাট ম প্রতুত/য়ি ২১ জন ম্যারজয়েট রনয়োগ হদওো হ্ে। কারাগায়র বরন্দয়দর ময়ে ০২ জনয়ক 

প্যায়রায়ল মুরক্ত হদওো হ্ে। লাশ মেনািদয়ন্তর পররবহ্ণ ব্যে বাবদ ২,৯৯,৬০০/- টাকা অথ ম প্রদান করা হ্ে;  

• ২০২০-২১ অথ মবেয়র মেমনরসংহ্ হজলার ০৯টি হপৌরসভা সাধারণ রনব মািন ও ০৪টি ইউরনেন পররষয়দর সদস্য  পয়দর 

উপরনব মািন সুষ্ঠুভায়বসম্পন্ন করয়ণ সমন্বে করা হ্য়েয়ে। ২০২০-২১ অথ মবেয়র হপাশাক ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরায়হ্র কার্ মায়দশ হদওো 

হ্য়েয়ে। উপয়জলা পর্ মায়ে =(১,১৫,০০,০০০/- টাকার মালামাল সরবরায়হ্র কার্ মিম িলমান। ২০২০-২১ অথ মবেয়র এ হজলাে 

বাস্তবােনাধীন ঈশ্বরগঞ্জ, হ্ালুোঘাট ও মুক্তাগাো উপয়জলাে ইউরপ সদস্য  ও গ্রাম আদালি সহ্কারীয়দর গ্রাম আদালি সরিেকরণ 

রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। জািীে শুিািার হকৌশল-এর অংশ রহ্সায়ব  হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, মেমনরসংয়হ্ রিরজটাল 

হ্ারজরা িালু করা হ্ে। হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে সম্পূণ ম ওোইফাই-এর আওিাে আনা হ্য়েয়ে। হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে নরথ 

রসয়েম, ই-য়মইল, হফসবুয়কর মােয়ম সমস্য া সমাধান ইিযারদ কম মকায়ি প্ররিরনেি ইণ্টারয়নট ব্যবহৃি হ্য়চ্ছ। ইণ্টারয়নট সংয়র্াগ 

রনররবরচ্ছন্ন এবং দ্রুি গরি রনরিি করার জন্য সাভ মার রুয়ম উচ্চ ক্ষমিাসম্পন্ন মাইয়িাটিক রাউটার স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

• National e-government Network রবষেক ৬০ জনয়ক প্ররশক্ষণ প্রদান, বাংলা গভঃয়নট ও ইনয়ফা সরকার-২ প্রকয়ল্পর 

মােয়ম হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে সরকারর দপ্তয়র হনটওোকম কায়নরটরভটি প্রদান কয়র National e-Government Network স্থাপন 

করা হ্য়েয়ে এবং হনটওোকম ব্যবহ্ারকারীয়দরয়ক একরদন ব্যারপ প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন করা হ্য়েয়ে। এ হনটওোয়কম সরকারর সকল 

ওয়েবসাইট ও রবরভন্ন ধরয়নর সারভ মসসহ্ ইন্টারয়নট হসবা িালু রয়েয়ে। উপয়জলা কার্ মালেসহ্ গুরুত্বপূণ ম সরকারর দপ্তয়র রভরিও 

কনফায়ররন্সং রসয়েম স্থাপন করা হ্য়েয়ে;  

• মেমনরসংহ্ হজলায়ক রভক্ষুকমুক্তকরয়ণর মরন্ত্রপররষদ রবভাগ ও রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালয়ের রসিান্ত হমািায়বক এ 

হজলার প্ররিটি উপয়জলাে রভক্ষুকয়দর জররপ কার্ মিম পররিালনা কয়র। রভক্ষুকয়দর পুনব মাসয়নর লয়ক্ষয একটি িলরি রহ্সাব হখালা 

হ্য়েয়ে। ১৩টি উপয়জলাে ৯০০৮ জন রভক্ষুয়কর নায়মর িারলকা করা হ্য়েয়ে এবং ইয়িাময়ে ৫৭৭৬ রভক্ষুকয়ক পুনব মাসন করাসহ্, 

মেমনরসংহ্ সদর ফুলপুর, ফুলবােীো, ভালুকা, ঈশ্বরগঞ্জ, গফরগাঁও, নান্দাইল, িরাকান্দা, উপয়জলার আংরশক রভক্ষুকমুক্ত হঘাষণা 

করা হ্য়েয়ে;  

• কয়রানাভাইরাসজরনি হরাগ (য়কারভি-১৯)-এর সংিমণ প্ররিয়রায়ধ মাস্ক পররধান ও সামারজক দূরত্ব রনরিিকরণসহ্ 

হমাবাইল হকাট ম আইয়ন ২০২০-২১ অথ মবেয়র ২০৫৩টি হমাবাইল হকাট ম পররিালনা করা হ্ে। পররিারলি হমাবাইল হকায়ট মর মােয়ম 

৭৮০০টি মামলাে মােম ২,১৬,১২,৩৮৫/- টাকা জররমানা আদােসহ্ ৩৩৮ জনয়ক রবরভন্ন হমোয়দ কারাদি প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

মাদকমুক্ত মেমনরসংহ্ হজলা রনম মায়ণ ভ্রাম্যমাণ হিাপ হটয়ের ব্যবস্থা করা হ্য়েয়ে। হিাপ হটয়ে পরজটিভ ব্যরক্তয়দর স্বাভারবক জীবয়ন 
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রফররয়ে আনয়ি রিরকৎসাসহ্ প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। অরিররক্ত হজলা ম্যারজয়েট আদালি ও ০৩টি এরিরকউটিভ 

ম্যারজয়েট আদালয়ির হসবাগ্রহ্ীিায়দর হভাগারন্ত ও হ্েরারন হরাধ এবং হজলা শহ্য়রর র্ািাোি করা হ্য়ি সমে বাঁিায়ি হকাট ম 

অয়টায়মশন রসয়েম (সফটওেযার) িালু করা হ্য়েয়ে। স্বচ্ছিা ও জবাবরদরহ্িা রনরিিকরয়ণ জুরিরসোল মুরন্সখানা শাখা হ্য়ি প্রয়দে 

রবরভন্ন রবল/সম্মারন ভািা অনলাইন ব্যাংরকং এর মােয়ম হসবাগ্রহ্ীিার স্ব-স্ব ব্যাংক রহ্সায়ব হপ্ররণ করা হ্য়চ্ছ;  

• ২০২০-২১ অথ মবেয়র হমাট ২১৩৫টি ভূরমহ্ীন পররবারয়ক হমাট ৪৪.০৬৫ একর খাস জরম বয়ন্দাবস্ত প্রদান করা হ্য়েয়ে। আেেণ 

প্রকয়ল্পর আওিাে মুরজবশিবষ ম উপলয়ক্ষয ১৯৫০টি ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীন পররবারয়ক জরম ও গৃহ্ প্রদান কয়র পুনব মাসন করা হ্য়েয়ে। অববধ 

দখলদারয়দর রনকট হ্য়ি ১৫৪.৬৯ একর খাস জরম উিার কয়র সরকায়রর রনেন্ত্রয়ণ আনা হ্য়েয়ে। লাইয়েরর শাখাে সংররক্ষি সকল 

বইয়ের অয়টায়মশন কার্ মিম িলমান। হমাট রলজ নরথর সংখ্যা ৩১০টি, হমাট দারব ৪,৩৪,৫৩,৫০৬/- নবােনকৃি রলজ নরথর সংখ্যা 

১৩২টি, হমাট আদাে ১,১০,১৪,৮২৯/-, হমাট ১৪৪টি হমাকেমা রনষ্পরত্ত করা হ্য়েয়ে এবং ১,১৬,৫৩,৮৪৪.৯০ টাকা আদাে করা হ্য়েয়ে। 

ভূরম অরধগ্রহ্ণ শাখাে ১০টি এল. এ. হমাকেমার কার্ মিম গৃহ্ীি হ্য়েয়ে। উক্ত হমাকেমাসমূয়হ্র অরধগ্রহ্য়ণর রবরভন্ন ধায়পর কার্ মিম 

িলমান; এবং 

• ক্ষুদ্র নৃ হগাষ্ঠীর সনদপত্র প্রদান ৭৪টি, ক্ষুদ্র নৃ হগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নেয়নর লয়ক্ষয প্রধামন্ত্রীর কার্ মালে হ্য়ি বরােপ্রাপ্ত ০৮টি 

উপয়জলার ময়ে ১০০টি ঘর প্রদান, ৮৫টি বাইসাইয়কল প্রদান, ২২০২ জয়নর ময়ে ২৩ লক্ষ টাকা রবিরণ ও ৫৬১ জয়নর ময়ে ৯ লক্ষ 

টাকার রশক্ষা উপকরণ রবিরণ কার্ মিম। ১০ রিয়সম্বর ২০২০ মেমনরসংহ্ মুক্ত রদবস উদর্াপন উপলয়ক্ষয প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন। 

ঐরিহ্ারসক ৭ই মাি ম রদবস ২০২১ উদ র্াপন উপলয়ক্ষয প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন। জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর ৪৬িম 

শাহ্াদি বারষ মকী ও জািীে হশাকরদবস পালন উপলয়ক্ষয অনলাইয়ন প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন। ১৭ মাি ম জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ 

মুরজবুর রহ্মায়নর জন্মবারষ মকী ও জািীে রশশু রদবস ২০২১ উপলয়ক্ষয অনলাইয়ন প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন। ২৬ মাি ম মহ্ান স্বাধীনিা 

রদবস ও জািীে রশশু রদবস ২০২১ উপলয়ক্ষয অনলাইয়ন প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন। স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী উপলয়ক্ষয অনলাইয়ন 

প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন। ৪৮০ জন সংস্কৃরি ব্যরক্তর ময়ে সংস্কৃরি মন্ত্রণালয়ের বরােকৃি ৬০,৮৮,৪০০/- রবিরণ। 

 

হনত্রয়কাণা 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

• অনাবারসক ভবন (য়মরামি) : বরােকৃি ১,০০,০০০.০০ (মাত্র এক লক্ষ) টাকা রদয়ে অরফয়সর রবরভন্ন কয়ক্ষর হমরামি কাজসম্পন্ন 

করা হ্য়েয়ে; 

• অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (য়মরামি) : বরােকৃি ২,০০,০০০.০০ (মাত্র দুই লক্ষ) টাকা রদয়ে বঙ্গমািা হবগম ফরজলাতুন হনো 

মুরজব উইয়মন্স কন মার (রকছুক্ষণ) ফলস রসরলং ও ওোল হপপার স্থাপয়নর কাজ করা হ্য়েয়ে; 

• হস্বচ্ছাধীন মঞ্জুরর বরােকৃি : ১০,০০,০০০.০০ (মাত্র দশ লক্ষ) টাকা রদয়ে গররব, অসহ্াে, অসচ্ছ্ল ব্যরক্তয়দর আয়বদয়নর 

পররয়প্ররক্ষয়ি অনুদান প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

• আসবাবপত্র বরােকৃি : ৭,০০,০০০.০০ (মাত্র সাি লক্ষ) টাকা রদয়ে এই কার্ মালয়ের রবরভন্ন শাখাে কম মকিমা/কম মিারীয়দর জন্য 

হটরবল, হসাফা, হিোর ও অন্যান্য আসবাবপত্র িে করা হ্য়েয়ে; 

• করম্পউটার ও আনুষরঙ্গক : বরােকৃি ৭,০০,০০০.০০ (মাত্র সাি লক্ষ) টাকা রদয়ে অত্র কার্ মালয়ের রবরভন্ন শাখাে 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর জন্য ১০টি করম্পউটার, ০৫টি রপ্রণ্টার, ০৫টি স্কযানার িে করা হ্য়েয়ে;  

• ববদুযরিক সরঞ্জামারদ : বরােকৃি ২২,৯৯,৫০০.০০ (মাত্র বাইশ লক্ষ রনরানব্বই হ্াজার পাঁিশি) টাকা রদয়ে এই কার্ মালয়ের জন্য 

৬৫ ইরঞ্চ ০২টি এলরজ হটরলরভশন এবং সয়ম্মলনকয়ক্ষর জন্য ১০.৫ ফুট বদঘ ময ও ৬.৩ ফুট প্রস্থ এলইরি রিসয়ে রিন স্থাপন করা 

হ্য়েয়ে।  

• সারকমট হ্াউয়জ অনাবারসক ভবন (য়মরামি) : বরােকৃি ১,০০,০০০ (মাত্র এক লক্ষ) টাকা রদয়ে সারকমট হ্াউয়জ রবরভন্ন কয়ক্ষর 

হমরামি কাজসম্পন্ন করা হ্য়েয়ে; 

• সারকমট হ্াউয়জ ববদুযরিক সরঞ্জামারদ : বরােকৃি ৫,০০,০০০.০০ (মাত্র পাঁি লক্ষ) টাকা রদয়ে সারকমট হ্াউয়জর জন্য ৪৩ ইরঞ্চ 

এলরজ ০৩টি হটরলরভশন িে ও দুইটি এলরজ ররজ িে করা হ্য়েয়ে; 

• সারকমট হ্াউয়জ আসবাবপত্র : বরােকৃি ৬,০০,০০০.০০ (মাত্র েে লক্ষ) টাকা রদয়ে সারকমট হ্াউয়জর জন্য হসাফা ,টি হটরবল ও 

হিোর িে করা হ্য়েয়ে; 
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• সারকমট হ্াউজ ব্যবস্থাপনা : রভ.আই.রপ.য়দর ভ্রমণসূরি এবং রবরভন্ন প্ররিষ্ঠান/ব্যরক্ত পর্ মায়ে আয়বদন হমািায়বক কক্ষ বরাে হদওো 

হ্য়ে থায়ক। ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র সারকমট হ্াউয়জ ভাো বাবদ ৬৫,৪০০.০০ (মাত্র পেষরট্ট হ্াজার িারশি টাকা) আদাে হ্য়েয়ে। 

আদােকৃি অথ ম র্থার্থভায়ব িালায়নর মােয়ম সরকারর হকাষাগায়র জমা প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

• পাবরলক হ্ল ব্যবস্থাপনা : রবরভন্ন প্ররিষ্ঠান/ব্যরক্ত পর্ মায়ে আয়বদয়নর পররয়প্ররক্ষয়ি পাবরলক হ্ল বরাে প্রদান করা হ্য়ে থায়ক; 

• গারে হুকুম দখল ও রাষ্ট্রািার : রবরভন্ন রদবস উদ র্াপন, আইন-ৃঙ্খললা রক্ষা ও রাষ্ট্রািার ব্যবস্থাপনার জন্য িারহ্দাকৃি হমোয়দ গারে 

হুকুম দখল করা হ্য়ে থায়ক। 

জামালপুর 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

হজলায়ক রভক্ষুকমুক্ত করার লয়ক্ষয কার্ মিম গৃহ্ীি হ্য়েয়ে। এ লয়ক্ষয ৩৩৫১ জন রভক্ষুকয়ক স্বাবলম্বী করার লয়ক্ষয রবরভন্ন প্রকার 

(ভযানগারে, গবারদ পশু ইিযারদ) সহ্ােিা প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

•  হজলাে গি ১৬-১০-২০১৯ িাররখ হ্য়ি জামালপুর কায়লটয়রট স্কুল ও কয়লজ নায়ম একটি আধুরনক ও মানসম্মি রশক্ষা প্ররিষ্ঠান 

স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

•  জামালপুর হজলার মানুয়ষর রবয়নাদন সুরবধা বৃরির লয়ক্ষয ইিঃপূয়ব ম স্থারপি জামালপুর রিরস পায়কমর হশাভা বধ মণ করা হ্য়েয়ে। এয়ি 

ভ্রমণ রপপাসুয়দর এই পায়কম আগমন বৃরি ঘয়টয়ে। রশশুয়দর আনন্দ ও রবয়নাদয়নর লয়ক্ষয রবরভন্ন উপকরণ সংয়র্াজন করা হ্য়েয়ে; 

•  হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালর়্, সারকমট হ্াউজ ও হজলা প্রশাসয়কর বাংয়লার রাস্তাসমূহ্ হমরামি করাসহ্ এই সকল স্থাপনাে ফয়লর 

বাগান ও বাহ্ারর ফুয়লর বাগানসহ্ হসৌন্দর্ ম বধ মন করাসহ্ আধুরনকােন করা হ্য়েয়ে; 

•  হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, সারকমট হ্াউজ ও হজলা প্রশাসয়কর বাংয়লার ভবনসমূহ্ সংস্কার এবং হমরামি কয়র দৃরষ্টনন্দন করা 

হ্য়েয়ে; 

•  জামালপুর কায়লটয়রয়ট নবরনরম মি মসরজয়দ প্রয়বশপয়থ হগট রনম মাণ করা হ্য়েয়ে; 

•  হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের পররিযক্ত ও জরাজীণ ম টিনয়সি ভবনটি সংস্কার ও হমরাময়ির মােয়ম ব্যবহ্ার উপয়র্াগী করা হ্য়েয়ে; 

• জামালপুর হজলার ব্র্যারন্ডং ঐরিহ্যবাহ্ী নকরশ পণ্যয়ক হদরশ ও রবয়দরশ হিিায়দর সাময়ন তুয়ল ধরার জন্য হজলা শহ্য়র একটি নকরশ 

হ্াট িালু করা হ্য়েয়ে, র্া সপ্তায়হ্ একরদন (শরনবার) বয়স। হজলা প্রশাসয়নর পৃষ্ঠয়পাষকিাে উয়যাক্তা বিররর মােয়ম ই-কমাস ম 

েযাটফম ম nittoponno247.com িালু করা হ্য়েয়ে। র্ার মােয়ম কয়রানাকালীন প্রয়োজনীে পণ্য সামগ্রী হহ্াম হিরলভাররর ব্যবস্থা 

করা হ্য়েয়ে; 

• দাপ্তররক কার্ মিয়ম গরিশীলিা বৃরির লয়ক্ষয হজলা প্রশাসয়নর কম মকিমা ও কম মিারীয়দর প্ররশক্ষণ প্রদায়নর মােয়ম ই-নরথ কার্ মিম 

বাস্তবােন করা হ্য়েয়ে। বিমমান কয়রানা পরররস্হ্রিয়ি ই-নরথর মােয়মই দাপ্তররক হবরশরভাগ কার্ মিম পররিারলি হ্য়চ্ছ; 

•  এ হজলায়ক শিভাগ বাল্যরববাহ্মুক্ত হজলা হঘাষণাসহ্ িা বাস্তবােন রনরিি করা হ্য়েয়ে। এ ধারা অব্যাহ্ি রাখয়ি ফয়লাআপ 

কার্ মিম আয়রাও হজারদার করা হ্য়েয়ে; 

• কয়রানা পরররস্থরিয়ি কম মকিমা-কম মিারীয়দর স্বাস্থয সুরক্ষার লয়ক্ষয পর্ মাপ্ত পররমায়ণ সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হ্য়েয়ে। বরহ্রাগিয়দর 

জন্য অরফয়সর প্রয়বশপয়থ হ্ািয়ধাোর এবং িাপ মাপার ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; 

• হ্াজার বেয়রর হেষ্ঠ বাঙারল জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর অম্লান স্মৃরি ও অবদানয়ক নতুন প্রজয়ন্মর সাময়ন তুয়ল 

ধরার প্রিযয়ে হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে সুসরিি ও দৃরষ্টনন্দন ‘মুরজব কন মার’ স্থাপন করা হ্য়েয়ে। দুল মভ ও ইরিহ্াস 

ঐরিহ্যসম্পরকমি েরব, বই ও সামরেকী দ্বারা সুসরিি করা হ্য়েয়ে; 

•  কয়রানাভাইরায়সর প্রাদুভ মায়বর কারয়ণ কম মহ্ীন হ্য়ে পো মানুয়ষর ঘয়র ঘয়র মাননীে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ সহ্ােিা হপৌুঁয়ে হদওোর লয়ক্ষয 

কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। হজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর হ্ট লাইন ও ৩৩৩ হথয়ক প্রাপ্ত হফান কয়লর মােয়ম গৃহ্ীি আয়বদনসমূহ্ 

সয়ব মাচ্চ অগ্রারধকার রদয়ে হজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর কম মকিমাগণ বারে বারে রগয়ে মেরবত্ত পররবার, প্ররিব্ধ ী, রদন মজুর ও 

কয়রানাভাইরায়সর প্রাদুভ মায়ব কম মহ্ীন মানুয়ষর কায়ে খাবার হপৌয়েঁ হদওো হ্য়চ্ছ; 

•  মুরজবশিবষ ম উপলয়ক্ষয এ হজলার ২২৫৩টি ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীন পররবায়রর ময়ে কৃরষ খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রদানপূব মক মাননীে 

প্রধানমন্ত্রীর উপহ্ায়রর গৃহ্রনম মাণ কয়র পুনব মাসন করা হ্য়েয়ে; 
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•  সভাকয়ক্ষ অিযাধুরনক মরনটর ও রিরজটাল ব্যানার হবাি ম স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

•  বাইসাইয়কল ও হমাটর সাইয়কল রাখার জন্য হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে একটি গ্যায়রজ রনম মাণ করা হ্য়েয়ে; এবং 

•  কায়লটয়রট ভবয়নর বাইয়রর সম্পূণ ম অংশ পররষ্কার কয়র রংকরণ করা হ্য়েয়ে। 

 

হশরপুর 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

• রিরজটাল নরথ ব্যবস্থাপনা িালুকরণ ১০০%; 

• খাস সম্পরত্ত, অরপ মি সম্পরত্ত, ওোক ফ সম্পরত্তর হিটায়বজ প্রতুত/িকরণ ৮০%; 

• সমগ্র অরফয়স রসরসটিরভ কযায়মরা স্থাপন ১০০%; 

• হজলার সকল এনরজও-এর হিটায়বজ প্রতুত/িকরণ ৫০%; 

• হরকি মরুয়ম ররক্ষি সকল খরিোন স্কযানকরণ ৯৮%; 

• রাজস্ব মামলা ও হফৌজদারর মামলাসমূহ্ বেররভরত্তক হেরণরবন্যাসকরণ এবং করম্পউটায়র হিটায়বইজ প্রতুত/িকরণ; 

• ভূরমহ্ীনয়দর িারলকা প্রতুত/িকরণ ৮০%; 

• ই-য়মাবাইল হকাট ম বাস্তবােন ১০০%; 

• প্রবাসী পররবায়রর উৎপাদনশীলিা বৃরি ও রবয়দশ গময়নচ্ছুয়দর দক্ষজনশরক্ত বিররয়ি প্রয়োজনীে প্ররশক্ষণ প্রদান ২৫%; 

• হজলা, উপয়জলা ও ইউরনেন হপাট মাল-এর সকল রলংক হ্ালনাগাদকরণ এবং আকষ মণীে কনয়টন্ট-এর মােয়ম সমৃিকরয়ণর জন্য 

সকল ইউজারয়ক প্ররশক্ষণ প্রদান ১০০%; 

• গৃহ্হ্ীনয়দর হিটায়বইজ প্রতুত/িকরণ ৮০%; 

• সকল হহ্ায়টল হরস্টুয়রন্ট/য়বকাররর হদাকায়নর হিটায়বইজ বিররকরণ; 

• রিরলং লাইয়সন্স গ্রহ্য়ণর জন্য সকল ব্যবসােীয়ক উদ বুিকরণ এবং অনলাইয়ন লাইয়সন্স ইসুয ও নবােন; 

• কার্ মকর গণশুনারনর মােয়ম ভুক্তয়ভাগীয়দর সমস্য া রিরনাগিকরণ ও সমাধান; এবং 

• রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর হিটায়বজ বিরর ও অনলাইন মরনটররং-৫০%। 

মেমনরসংহ্ 

২০২১-২২ অথ মবেয়র কম মপররকল্পনা : 

• রাজস্ব প্রশাসয়নর আওিাে শূন্যপয়দ জনবল রনয়োগ; 

• ভূরম উন্নেন কর এবং করবরহ্ভূ মি রাজস্ব আদাে বৃরিকরণ; 

• কমপয়ক্ষ ৬২৪টি ভূরমহ্ীন পররবায়রর মায়  কৃরষ খাস জরম বয়ন্দাবস্ত প্রদান; 

• নদী দূষণ প্ররিয়রাধ ও নদ-নদী-খাল অববধ দখল মুক্তকরণ; 

• জলমহ্াল, বালুমহ্াল ও হ্াটবাজায়রর হিটায়বজ প্রতুত/িকরণ; 

• সকল আেেণ ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প, উপয়জলা ও ইউরনেন ভূরম অরফস গুগল ম্যায়প প্রদশ মন করা; 

• বেরব্যাপী িীো ও সাংস্কৃরিক কম মকাি পররিালনা;  

• ভূরমহ্ীনয়দর িারলকা প্রতুত/ি এবং আেেণ ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহ্ণ ও বাস্তবােন; 

• হমাট ৩১০টি রলজ নরথর ময়ে সবগুয়লা নবােন সম্পন্নকরণ; 

• হমাট দারব ৪,৩৪,৫৩,৫০৬/-টাকা দারবর শিভাগ আদায়ের লয়ক্ষয প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহ্ণ; 

• অরপ মি সম্পরত্ত িাইবুন্যাল ও অরপ মি সম্পরত্ত প্রিযপ মণ আরপল িাইবুযনায়ল িলমান মামলাসমূহ্ পররিালনার রনরমত্ত প্রয়োজনীে 

ব্যবস্থা গ্রহ্ণ; 

• হমাট হমাকেমা হ্য়ি কমপয়ক্ষ ৮০০টি হমাকেমা রনষ্পরত্ত করা ও এ বাবদ প্রাে ৩,০০,০০,০০০.০০ টাকা আদাে; 

• ইউরনেন িথ্য হসবা হকন্দ্র-এর মােয়ম জায়বদা নকয়লর আয়বদন গ্রহ্ণ ও সরবরাহ্ রনরিিকরণ;  
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• অনলাইয়ন ই-পি মার মােয়ম নকয়লর আয়বদন গ্রহ্ণ ও রবিরয়ণর ব্যবস্থাকরণ; 

• প্ররিটি উপয়জলাে একটি কয়র রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন সিিা হোর িালুকরণ; 

• প্ররিটি উপয়জলাে একটি কয়র মােরমক রবযালয়ে সিিা সংঘ সৃজন; 

• হজলার রবরভন্ন রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন হবঞ্চ, হিোরসহ্ পাঠদান সামগ্রী সঠিকভায়ব রবিরণসহ্ িদাররককরণ; 

• হজলা ইয়নায়ভটিভ কার্ মিয়মর হশায়করসং ও হেষ্ঠ রনব মািয়নর মােয়ম উৎসাহ্ প্রদান। 

• মােরমক রবযালয়ে রমি-য়ি রমল িালুকরণ; 

• হজলা ম্যারজয়েরস ও রনব মাহ্ী ম্যারজয়েরস সম্পরকমি র্াবিীে ক্ষমিা প্রয়োগ, হমাবাইল হকাট ম পররিালনা, হজলার সারব মক ৃঙ্খললা 

রক্ষাপূব মক জনজীবন স্বাভারবক রাখা;  

• হকারভি- ১৯ প্ররিয়রায়ধ সরকারর রনয়দ মশনাসমূহ্ ও হজলা কয়রানাভাইরাস প্ররিয়রাধ করমটির রসিান্তসমূহ্ শিভাগ বাস্তবােন; 

• রবরভন্ন সামারজক সমস্য া হর্মন : হর্ৌন হ্েরারন, নারী রনর্ মািন, মাদক হসবন, হিারািালান, হর্ৌতুক, বাল্যরববাহ্ ইিযারদ প্ররিয়রাধ 

ও রনরসয়ন কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

• রশশুেম বয়্ধ র লয়ক্ষয কারখানাসমূহ্ রনেরমি পররদশ মন, রবরভন্ন হপশাজীবী সংগঠয়নর সয়ঙ্গ রনেরমি সভা আহ্বান;  

• রনরষি পরলরথনমুক্ত মেমনরসংহ্ হজলা বাস্তবােয়নর লয়ক্ষয রনেরমি হমাবাইল হকাট ম অরভর্ান অব্যাহ্ি রাখা;  

• মেমনরসংহ্ হজলার অধীন ইউরনেন পর্ মায়ের ইউরনেন পররষয়দর সরিব/রহ্সাব সহ্কারী কাম করম্পউটার অপায়রটর ও ইউরনেন 

রিরজটাল হসণ্টায়রর উয়যাক্তা রনয়ে ন্যাশনাল হপাট মালরবষেক প্ররশক্ষণ/কম মশালা আয়োজন; 

• মেমনরসংহ্ হজলা পর্ মায়ে হসবা সহ্রজকরণ কার্ মিয়ম কম মকিমাগয়ণর দক্ষিা উন্নেয়নর লয়ক্ষয হজলা পর্ মায়ে ২টি কম মশালা 

আয়োজন; 

• মেমনরসংহ্ হজলাপর্ মায়ে ‘ন্যাশনালয়পাট মাল’ সম্পময়ক সয়িিনিা বৃরি, হসবা প্রদানয়ক সহ্জির করার লয়ক্ষয ১টি প্ররশক্ষণ/কম মশালা 

আয়োজন; 

• মেমনরসংহ্ হজলার রশক্ষা প্ররিষ্ঠানসমূয়হ্ মারল্টরমরিো িাসরুম রবষয়ে প্ররশক্ষণ ও ওররয়েন্টশন হপ্রাগ্রামিালুকরণ; 

• ‘রিরজটাল বাংলায়দশ পুরস্কার ২০২১'- এর জন্য মেমনরসংহ্ হজলা পর্ মায়ের হফাকাল পয়েয়ন্টর দারেত্বপালন; 

• মেমনরসংহ্ হজলার রশক্ষাপ্ররিষ্ঠানসমূয়হ্ মারল্টরমরিো িাসরুম রবষয়ে প্ররশক্ষণ ও ওররয়েয়ন্টশন হপ্রাগ্রামিালুকরণ; 

• মেমনরসংহ্ হজলার সকল সরকারর দপ্তয়রর ওয়েবয়পাট মায়লর িথ্য হ্ালনাগাদকরণ; 

• ইউরনেন রিরজটাল হসণ্টায়রর মােয়ম সরকারর হসবাসমূহ্ প্রদান কার্ মিম সুষ্ঠুভায়ব পররিালনার রনরমত্ত হজলা পর্ মায়ে সরকারর 

হসবাপ্রদানকারী দপ্তর/সংস্থা প্রধানয়দর সয়ঙ্গ উয়যাক্তায়দর রনয়ে রদ্বমারসক সভা আয়োজন; এবং 

• মেমনরসংহ্ হজলার শিভাগ সরকারর দপ্তয়রর আনুষ্ঠারনক সভাসমূহ্ রভরিও কনফায়রয়ন্সর মােয়ম আয়োজন রনরিিকরণ। 

হনত্রয়কাণা 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 মুরক্তযুয়ির হিিনা বাস্তবােন : জারির হেষ্ঠ সন্তানয়দর স্মৃরি সংরক্ষয়ণ হনত্রয়কাণাে বঙ্গবন্ধু ও মুরক্তযুি নামক সংকলন প্রকাশ 

করা (সংয়শারধি); মুরক্তয়র্ািায়দর সম্মারনি করা; মুরক্তযুয়ির স্মৃরিরবজরেি স্থান সংরক্ষণ; মুরজববষ ম ও স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী 

উপলয়ক্ষয হনত্রয়কাণা হজলার প্রাণয়কন্দ্র হমাক্তারপাো মাঠ ও পুকুয়রর আশপায়শর এলাকা রনয়ে রশক্ষা, সারহ্িয, িীো, রবয়নাদন 

ও মুক্ত বুরিিি মার অন্যিম নান্দরনক হকন্দ্র রহ্সায়ব গয়ে হিালার উয়েয়শ্য বঙ্গবন্ধু িত্বর রনম মাণ করা; বঙ্গবন্ধুর প্রকারশি রিনটি 

বই অনলাইয়ন/ভ্রাম্যমাণ লাইয়েররর মােয়ম হনত্রয়কাণাবাসীর কায়ে হপৌুঁোয়না; মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয ‘শিবয়ষ ম শি অনুষ্ঠান’ 

রশয়রানায়ম ১০০ রদয়নর ১০০টি সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠায়নর আয়োজন করা; স্কুয়ল স্মৃরিয়সৌধ রনম মায়ণর উয়যযগ গ্রহ্ণ। 

 নারীর ক্ষমিােন, রলঙ্গ সমিা ও রশশু কল্যাণ : বঙ্গমািা ফরজলাতুয়ন্নসা মুরজব উইয়মন্স কন মার স্থাপয়নর মােয়ম নারীয়দর সহ্ােিা 

প্রদান করা; বাল্যরববাহ্ প্ররিয়রাধ রবষয়ে উদ বুিকরণ সভা আয়োজন; হি-য়কোর হসণ্টার িালু; মরহ্লা সহ্কমীয়দর জন্য 

সুরবধাজনক জােগাে ওোশরুম স্থাপন; নারী উন্নেন হফারায়মর কার্ মকর করমটির সদস্য গয়ণর প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা করা। 

 সারব মক উন্নেয়ন রিরজটাল প্রযুরক্তর অরধকির ব্যবহ্ার :  
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 সাটি মরফয়কট মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওেযার : সকল সাটি মরফয়কট মামলায়ক সফটওেযার-এর আওিাে আনা; রসরভল সুযট 

মরনটররং; হদওোরন মামলার অগ্রগরি রনরবে মরনটররং-এর জন্য সফটওেযার বিরর করা ফায়ম মরস ম্যায়নজয়মন্ট সফটওেযার 

ইনেয়লশন; খুব সহ্য়জ হমোদ উত্তীণ ম, হভজাল এবং হররজয়েশনরবহ্ীন ঔষধ শনাক্তকরয়ণর জন্য হজলার প্রয়িযকটি ঔষয়ধর 

হদাকান/ফায়ম মরসয়ক উক্ত সফটওেযায়রর আওিাে আনেন; ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠীর অনলাইন সনদ প্রদান করার লয়ক্ষয সফটওেযার বিরর 

করা; হপরন্ডং হলটার ম্যায়নজয়মন্ট রসয়েমস; ই-নরথ; ই-য়মাবাইল হকাট ম; সারকমট হ্াউজ ম্যায়নজয়মন্ট রসয়েমস; ররকুইরজশন 

ম্যায়নজয়মন্ট রসয়েমস; অনলাইন গণশুনারন ও গণশুনারন ব্যবস্থাপনা সফট্ওেযার খায রনরাপত্তা ও হটকসই কৃরষর প্রসার : হজলার 

৯৭০ হহ্টর অনাবারদ/পরিি জরম ব্যবহ্ার কয়র কৃরষ উৎপাদন বৃরিকরণ; হসালার লাইট িযাপ স্হ্াপন; ধান মাোইয়ের জন্য 

Threshing Floor রনম মাণ করা; োদ-বাগান িালু করা। 

 সকলস্তয়র রশক্ষার মান বৃরি : হনত্রয়কাণা হজলাে শিভাগ সাক্ষরিা অজমন করা; রশক্ষার মানয়ন্নােয়ন রশক্ষকয়দর রনয়ে উদ বুিকরণ 

সভা; স্কুল পররদশ মন; প্রাইমারর স্কুয়ল রিরজটাল হ্ারজরা িালু করা; বৃক্ষয়রাপয়ণর ব্যবস্থাসহ্ হমৌসুমী ফুয়লর বাগান সৃজয়ন 

উদ বুিকরণ; প্রাথরমক রবযালে ভবয়নর হদওোয়ল েরব আঁকা, নীরিবাকয হলখা; প্রাথরমক রবযালয়ের ভবনগুয়লার হসৌন্দর্ ম বৃরি 

করা 

 সকয়লর জন্য মানসম্মি স্বাস্থযয়সবার রনিেিা : রনরাপদ মার্তত্ব রনরিিকরণ ও মার্ত মৃতুযর হ্ার হরায়ধ সন্তান সম্ভাবা মায়েয়দর 

হসইভ বাথ ম কার্ মিয়মর আওিাে আনা; রনরাপদ মার্তত্ব রনরিয়ির লয়ক্ষয সন্তান সম্ভাবা মায়েয়দর হিটায়বজ বিরর করা ও রশশুর 

জন্মরনব্ধ ন রনরিি করা। 

 দাররদ্র রনমূ মল : রভক্ষুক পুনব মাসন; সরকায়রর সয়ঙ্গ কৃষয়কর কথা : ১০০০ কৃষকয়ক সরাসরর সারব মক কৃরষ সহ্ােিা প্রদান করা; 

 দক্ষ ও হসবামুখী প্রশাসন : িথ্য ও অরভয়র্াগ শাখার মােয়ম অরভয়র্াগ রনষ্পরত্তকৃি; প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন করা; প্ররিয়বদন প্রকাশ; 

 দুনীরি র রবরুয়ি রজয়রা টলায়রন্স নীরি গ্রহ্ণ : স্কুল পর্ মায়ে হকামলমরি রশশুয়দর দুনীরির রবরুয়ি সয়িিন করা ও উৎসাহ্ প্রদায়নর 

জন্য সিিা হোর িালু করা;  

 দুনীরিরবয়রাধী গণশুনারন করা 

 যুব সমাজয়ক দক্ষ জনশরক্তয়ি রূপান্তর ও কম মসংস্থায়নর রনিেিা : হশখ কামাল আইটি পায়কমর রবরভন্ন কম মসূরির আওিাে রশরক্ষি 

যুবক ও িরুণয়দর প্ররশক্ষণ;  

 কাররগরর প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (টিটিরস) যুব উন্নেন কম মকিমা, মরহ্লারবষেক কম মকিমার মােয়ম কয়লয়জর রশক্ষাথীয়দর জন্য বৃরত্তমূলক 

প্ররশক্ষণসংিান্ত ওররয়েনয়টশন হপ্রাগ্রাম আয়োজন; 

 হমাবাইল হকাট মপররিালনা : খায়য হভজাল প্ররিয়রাধসহ্ রবরভন্ন আইয়নর আওিাে হমাবাইল হকাট ম কার্ মিম হজারদার করা; 

 রনরাপদ সেয়কর রনিেিা : হমাবাইল হকাট ম কার্ মিম হজারদার করা; রনরাপদ সেক রনরিিকরয়ণ হরাি মারকমং; সাইনয়বাি ম 

স্হ্াপন; রবআরটিএ কর্তমক োইভারয়দর স্বল্পয়মোরদ প্ররশক্ষণ হদওো; 

 হটকসই উন্নেয়নর জন্য শারন্তপূণ ম ও অন্তভুরক্তমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রিলন : নারী রনর্ মািন, ধষ মণ, মাদয়কর রবষয়ে সয়িিনিা বিরর 

ও রশক্ষা, স্বাস্থয, সাংস্কৃরিক ও সুস্থ রবয়নাদয়ন উদ বুিকরয়ণর উয়েয়শ্য হজলা/উপয়জলাে অযাম্বায়সির বিরর করা; 

 সন্ত্রাস, সাম্প্রদারেকিা, জরজ্স্গবাদ ও মাদক রনমূ মল : সন্ত্রাস, সাম্প্রদারেকিা জরঙ্গবাদ ও মাদয়কর রবরুয়ি িরুণ সমাজয়ক উদ বুি 

করয়ি জনসয়িিনিামূলক সভা আয়োজন; 

 উন্নেন প্রকল্পসমুয়হ্র দ্রুি ও মানসম্মি বাস্তবােন : উন্নেন প্রকল্পগুয়লার জরম অরধগ্রহ্ণ; রবরভন্ন রবভায়গর উন্নেনমূলক কার্ মিম 

পররদশ মন; এবং 

 প্রবীণ, প্ররিব্ধ ী ও অটিজম কল্যাণ : প্রবীণ, প্ররিব্ধ ী ও অটিজম হসবাপ্রাথীয়দর অগ্রারধকার স্বাস্থয হসবা প্রদান কাউণ্টার; হুইল 

হিোর রবিরণ; প্রবীণয়দর স্বাস্থযয়সবাে রর হমরিকযাল কযাম্প আয়োজন; স্থানীে সরকারয়ক শরক্তশালীকরণ; প্ররশক্ষণ/ওোকমশপ 

আয়োজন করা; পর্ মটন রশয়ল্পর রবকাশ; হনত্রয়কাণা হজলার ২টি উপয়জলাে পর্ মটয়নর অবকাঠায়মাগি উন্নেন; পর্ মটন আকষ ময়ণর 

জন্য পুরাকীরিম সংরক্ষণ (য়কন্দুো উপয়জলার হরাোইলবারে দুগ ম সংস্কার); হ্াওয়রর জীবনমান উন্নেন; সুয়পে পারনর ব্যবস্থা করা। 
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জামালপুর 

• জামালপুর হজলার মানুয়ষর রবয়নাদন সুরবধা বৃরি, পররয়বয়শর উন্নেন এবং নান্দরনক হসৌন্দর্ ম বৃরির লয়ক্ষয দৃরষ্টনন্দন জামালপুর রিরস 

হলক স্থাপয়নর উয়যাগ গ্রহ্ণ। এয়ি ভ্রমণ রপপাসু ও পররয়বশ হপ্রমীয়দর এ হলয়ক আসয়ি আগ্রহ্ী করয়ব। পর্ মার়্িয়ম রিরস হলকটি-য়ক 

পর্ মটন স্থান রহ্সায়ব গয়ে হিালার কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

• পররয়বশ রক্ষাে পরলরথন বজময়ন জন সয়িিনিা বৃরি এবং উৎপাদন বয়্ধ  হমাবাইল হকাট ম পররিলনার মােয়ম পরলরথন মুক্ত জামালপুর 

হজলা হঘাষণা; 

• বিমমান সময়ে জামালপুয়র িলমান ব্যাপক উন্নেন কার্ মিম বাস্তবােন পররবীক্ষণ ও অন্যান্য কায়জ সরকারর কম মকিমায়দর জামালপুয়র 

আগমন পূয়ব মর হিয়ে বহুলাংয়শ বৃরি হপয়েয়ে। এজন্য একটি আধুরনক সারকমট হ্াউজ রনম মাণ; 

• অরি দাররদ্রয হ্রাস ও দাররদ্রয রনমূ ময়ল জামালপুয়রর নকরশকাঁথা-য়ক হভৌয়গারলক রনয়দ মশক পণ্য রহ্সায়ব  হররজয়েশন, উয়যাক্তায়দর 

জন্য ঋয়ণর ব্যবস্থা, নকরশ কাঁথার মান রনেন্ত্রয়ণর জন্য হজলারভরত্তক রনেন্ত্রণ করমটি/প্ররিষ্ঠান এবং উৎপাদন বৃরিয়ি সহ্য়র্ারগিা 

প্রদান কার্ মিম হজারদারকরণ; 

• রলঙ্গ, বণ ম, ধম মরনরব ময়শয়ষ সকয়লর জন্য সমান সুয়র্াগ ও সুরবধা সৃরষ্টয়ি র্তিীে রলয়ঙ্গর উন্নেন ও পুনব মাসন কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

• হজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ ৬৮টি ইউরনেন-এর রাস্তার পায়শ ফলদ বৃক্ষয়রাপয়ণর উয়যাগ গ্রহ্ণ; 

• হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের সংস্কার ও হমরামি এবং আভযন্তরীণ হেয়নজ রসয়েম পুনঃরনম মাণ; 

• ভূরমহ্ীন পররবায়রর ময়ে কৃরষ খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রদান অব্যাহ্ি রাখা; 

• এস.এ. অযান্ড টি. অযাট অনুর্ােী পরিি/খাস জরম উিার; 

• নদী দখলমুক্তকরণ কার্ মিম অব্যাহ্ি রাখা; 

• ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীনয়দর ময়ে জরম ও গৃহ্ রবিরণ অব্যাহ্ি রাখা; 

• জামালপুর কায়লটয়রট স্কুল ও কয়লজটি আধুরনকােয়নর মােয়ম আধুরনক ও মানসম্মি রশক্ষা প্রদায়নর লয়ক্ষয ৩ে হ্য়ি ১০ম হেরণয়ি 

োত্র/োত্রী ভরিম এবং যুগয়পায়র্াগী পাঠদান কার্ মিম গ্রহ্ণ; এবং 

• হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের সাময়ন মহ্ান মুরক্তযুয়ির স্মৃরি রবজরেি স্বাধীনিা স্তয়ম্ভর মুযরাল রনম মাণ। 

হশরপুর 

• হজলা পর্ মায়ের দপ্তরসমূয়হ্র উন্নেনমূলক কার্ মিমসমূয়হ্র কার্ মকর সমন্বেসাধন; 

• হশরপুর হজলার ব্র্যারন্ডং পর্ মটন রশয়ল্পর উন্নেন; 

• রনরাপদ ও মানসম্মি খায়যর রনিেিা; 

• রনরাপদ সেয়কর রনিেিা; 

• দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপনা, বনােন, জলবায়ু পররবিমন ও পররয়বশ সংরক্ষণসহ্ হটকসই উন্নেন লক্ষযমাত্রা অজমন ত্বরারন্বিকরণ; 

• রশক্ষার সকল স্তয়র মান বৃরিকরণ এবং মুরক্তযুয়ির হিিনা ও ইরিহ্াস সংরক্ষণ; 

• রভক্ষুক ও র্তিীে রলয়ঙ্গর জনয়গাষ্ঠীর পুনব মাসন; 

• সামারজক রনরাপত্তামূলক কার্ মিম বাস্তবােন হজারদারকরণ; 

• রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাে গরিশীলিা আনেন; 

• হজলা ম্যারজয়েরসর মােয়ম জনৃঙ্খললা ও জনরনরাপত্তা রনরিিকরণ; 

• জনসয়িিনামূলক কার্ মিয়ম উদ বুিকরণ হজারদারকরণ; 

• মানবসম্পদ উন্নেন ও প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরিকরণ; 

• সারকমট হ্াউজ ব্যবস্থাপনার উন্নেন; 

• িীো সংস্কৃরি ও নারী উন্নেন ত্বরারন্বিকরণ; 

• হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের সারকমট হ্াউজ ঊর্ধ্মমুখী সম্প্রসারণ; 

• সারকমট হ্াউয়জ নতুন বাগান বিরর;  
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• সারকমট হ্াউয়জর প্ররিটি কক্ষ আধুরনককরণ; 

• সারকমট হ্াউয়জ োইভার হসট আধুরনককরণ; এবং 

• সারকমট হ্াউয়জর িতুর পায়শ্বম ওোকওয়ে সংস্কারকরণ। 

আন্তজমারিক সংস্থাসমূয়হ্র সয়ঙ্গ রদ্বপারক্ষক আয়লািনা/সময় ািা স্মারক/চুরক্ত এবং ববয়দরশক সফয়র অরজমি সফলিার রববরণ : 

হনত্রয়কাণা 

গি ২০.০৮.২০১৯ িাররয়খ হমঘালয়ের রশলং এ ভারি (হমঘালে)-বাংলায়দশ সীমান্তবিী (িাোর-৯) হজলার হজলা প্রশাসক-য়জলা 

ম্যারজয়েট পর্ মায়ে হর্ৌথ সীমান্ত সয়ম্মলন অনুরষ্ঠি হ্ে। উক্ত সয়ম্মলয়ন বাংলায়দশ হথয়ক ৫২ সদস্য  এবং ভারি হথয়ক ৩১ সদস্য রবরশষ্ট 

প্ররিরনরধ দল অংশগ্রহ্ণ কয়র। বাংলায়দয়শর প্ররিরনরধ দয়ল হনত্রয়কাণা হজলা হথয়ক হজলা প্রশাসক, পুরলশ সুপার, অরধনােক, ৩১ 

রবরজরব, অরিররক্ত হজলা ম্যারজয়েট এবং উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার, দুগ মাপুর ও কলমাকান্দা, হনত্রয়কাণাসহ্ হমাট ০৬ জন অংশগ্রহ্ণ 

কয়র। সয়ম্মলয়ন রনয়ম্নাক্ত রবষয়ে সফলভায়ব রবস্তাররি আয়লািনা ও রসিান্ত গৃরহ্ি হ্ে। 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

মেমনরসংহ্ : কম মকিমা-কম মিারীয়দর দক্ষিা উন্নেয়ন প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ। ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র ৩৯৫ জন কম মিারীয়ক প্ররি মায়স 

০৫ ঘণ্টা কয়র প্ররশক্ষণ হদওো হ্য়েয়ে। এয়ি ১১,৫০,০০০/- টাকা ব্যে হ্য়েয়ে। 

হনত্রয়কাণা : ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ রনরিিকরয়ণর মােয়ম সকল পর্ মায়ের কম মকিমা ও কম মিারীয়দর কম মদক্ষিা বৃরি করা। 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

মেমনরসংহ্ : হসয়টলয়মন্ট হরকি মরুম শাখাে না এয়স সরাসরর হজলা ই-য়সবা হকন্দ্র হথয়ক জায়বদা নকয়লর আয়বদন জমা ও সরবরাহ্ 

করয়ি পারয়ব। দুনীরি প্ররিয়রায়ধর কার্ মিম রহ্সায়ব জায়বদা নকল িাকয়র্ায়গ হসবা গ্রহ্ীিার কায়ে হপৌোয়না হ্ে। জায়বদা নকয়লর 

হকাট ম রফর টাকা ব্যাংয়ক জমা রদয়ি পারয়ব অথবা হমাবাইল ব্যাংরকং এর মােয়ম জমা রদয়ি পারয়ব। হসবা গ্রহ্ীিা সরাসরর হসয়টলয়মন্ট 

হরকি মরুম শাখাে না এয়স সরাসরর ইউরনেন িথ্য হসবা হকন্দ্র এর মােয়ম জায়বদা নকয়লর আয়বদন জমা ও সরবরাহ্ করয়ি পারয়ব। 

হনত্রয়কাণা : ০৯ রিয়সম্বর ২০১৯ হরায়কো রদবস ও আন্তজমারিক দুনীরি রবয়রাধী রদবস উদ র্াপন, স্থান-য়কন্দ্রীে শরহ্দ রমনার, হনত্রয়কাণা 

হজলা দুনীরি প্ররিয়রাধসংিান্ত সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান আয়োজন বাংলায়দশ দুনীরি দমন করমশন আয়োরজি জািীে পর্ মায়ে হেষ্ঠ হজলা 

দুনীরি প্ররিয়রাধ করমটি ও সিিা সংঘ প্ররিয়র্ারগিার পুরস্কার রবিরণ, ২০১৯। 

জামালপুর : শুিািার িি মার মােয়ম দাপ্তররক কায়জ স্বচ্ছিা আনেন। হক্ষত্র রবয়শয়ষ রবয়শষ প্রয়ণাদনার মােয়ম কয়ম মােীপনা বৃরি করা। 

সকল পর্ মায়ের কম মকিমা কম মিারীয়দর অংশগ্রহ্য়ণ েেমায়স একটি দুনীরি রিরনাগিকরণ এবং আশু প্ররিকারসম্পরকমি সভা আয়োজন। 

হসবা সহ্জীকরয়ণর লয়ক্ষয আগি হসবা প্রাথীয়দর আন্তররকিার সয়ঙ্গ হসবা প্রদান। 

হশরপুর : সকল রবযালয়ে সিিা হোর স্থাপয়নর উয়যাগ। ১০৬ (হ্ট লাইন দুদক)-এর বহুল প্রিারণা করা হ্ে। দুনীরিরবয়রাধী সভা 

সমায়বশ আয়োজন ০৮টি। বাল্যরববাহ্মুক্ত মেমনরসংহ্ রবভাগ হঘাষণার পররয়প্ররক্ষয়ি এ হজলাে বাল্যরববাহ্ রনয়রাধ হসল গঠন করা 

হ্য়েয়ে। হিারািালান প্ররিয়রায়ধ জনসয়িিনিা বিরর এবং মাদক ও জরঙ্গবাদ প্ররিয়রায়ধ জনসয়িিনিা বিরর। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম: 

মেমনরসংহ্ : ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : সামারজক হর্াগায়র্াগ মােম (য়ফসবুক) ও ই-য়মইয়লর মােয়ম অরভয়র্াগ 

গ্রহ্ণ ও প্ররিকার, Strengthening Local Government Institution Through Reward Motivation (LG Award)-এর প্রভায়ব 

উপয়জলা ও ইউরনেন পররষয়দর সারব মক কার্ মাবরলর সম্যক গরিশীলিা আনেনসহ্ হসবার মায়নান্নেন কার্ মিম গ্রহ্ণ, ‘Better & 

Efficient Office for Better Public Service Delivery’ শীষ মক মানসম্মি হসবা রনরিিকরণ কম মসূরি িালু, ‘Citizen, Teacher & 

Administration : Together for Development’ শীষ মক গ্রাম ও শহ্য়রর আথ ম-সামারজক উন্নেন ও রশক্ষার মায়নান্নেন কম মসূরি গ্রহ্ণ, 

E-Monitoring and Performance based Evaluation System for better service delivery (EMPES) িালু ইিযারদ। 

হনত্রয়কাণা : অনলাইন গণশুনারন ও গণশুনারন ব্যবস্থাপনা সফটওেযার : 
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বঙ্গমািা ফরজলাতুয়ন্নো মুরজব উইয়মন্স কন মার অযাপস : বঙ্গমািা হশখ ফরজলাতুয়ন্নো মুরজয়বর অসামান্য অবদান ও িাঁর স্মৃরিয়ক 

রিরস্মরণীে কয়র রাখার লয়ক্ষয হজলা প্রশাসন হনত্রয়কাণা কর্তমক এ হজলার দুস্থ, অসহ্াে ও সমায়জর সুরবধাবরঞ্চি নারীয়দর স্বাবলম্বী 

এবং স্ব স্ব হক্ষয়ত্র প্ররিরষ্ঠি করার উয়েয়শ্য বঙ্গমািা হশখ ফরজলাতুয়ন্নো মুরজব উইয়মন্স কন মার স্থাপয়নর উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। 

িাই হর্-য়কায়না নারী এই কণ মায়রর মােয়ম সাহ্ায়য্যর আয়বদন করয়ল, িা িাৎক্ষরণকভায়ব সমাধান করা হ্ে। অবয়হ্রলি নারীয়দর 

আরথ মকভায়ব স্বাবলম্বী কয়র হিালার জন্য সরকায়রর রবরভন্ন দপ্তয়রর সমন্বয়ে হসবা প্রদান করা হ্ে। সরকারর স্বাথ ম রক্ষাে হদওোরন 

মামলা পররিালনাে কার্ মকর উয়যাগ গ্রহ্ণ, িদাররক হজারদারকরণ ও রবযমান সমস্য াসমূহ্ উত্তরয়ণর রনরমত্ত হজলা প্রশাসন, হনত্রয়কাণা 

িথ্য প্রযুরক্ত ব্যবহ্ায়রর মােয়ম সফটওেযাররভরত্তক অনলাইন রসরভল সুযট মরনটররং রসয়েম নায়ম একটি অনলাইন রসয়েম হিয়ভলপ 

করার উয়যাগ গ্রহ্ণ কয়রয়ে। এটি বাস্তবারেি হ্য়ল হদওোরন মামলার রববরণ, হকায়না অরফয়স কার রনকট হপরন্ডং আয়ে, মামলার 

পরবিী িাররখ, মামলার রাে, আরপল রররভশন, উচ্চির আদালয়ি মামলাটির অযািয়ভায়কট-এর নামসম্পরকমি রবস্তাররি িথ্য 

িাৎক্ষরণকভায়ব জানা সম্ভব হ্য়ব। 

সরকারর পাওনা আদাে আইন, ১৯১৩ অনুর্ােী রবরভন্ন সরকারর/আধা-সরকারর/স্বােত্তশারসি প্ররিষ্ঠানসমূয়হ্র অনাদারে অথ ম আদায়ের 

লয়ক্ষয এটি একটি সরকারর প্ররিো। সরকারর পাওনা আদায়ের জন্য সাটি মরফয়কট মামলা রুজু করা হ্ে। সাটি মরফয়কট হমাকেমাসংিান্ত 

হিটায়বজ প্রতুত/ি, িথ্য হ্ালনাগাদকরণ, সাটি মরফয়কট মামলা রনষ্পরত্ত সহ্জীকরণ, খািয়কর হ্েরারন হরাধ, হনাটিশ/ওোয়রন্ট িারমল 

রনরিিকরণ ও সরকারর পাওনা আদায়ের গরি হবগবান করাই এ সফটওেযার বিররর উয়েশ্য। বিমমায়ন সনািন পিয়ি কয়র থায়ক। 

র্ার ফয়ল মামলার সঠিক িথ্য সমেময়িা না পাওোর কারয়ণ মামলার জটিলিা এবং দীঘ মসূরত্রিা বৃরি পায়চ্ছ। এ সফটওেযায়রর মােয়ম 

এসব জটিলিা দূর হ্য়ব এবং জনগণ উপকৃি হ্য়ব। প্রিরলি রসয়েয়ম মন্ত্রণালে ও সরকায়রর রবরভন্ন দপ্তয়রর গুরুত্বপূণ ম িাক র্থাসময়ে 

আপয়লাি এবং রনধ মাররি সময়ের ময়ে রনষ্পন্ন করা হ্য়চ্ছ না। এর ফয়ল সরকারর কায়জ বাধার সৃরষ্ট হ্য়চ্ছ এবং মানসম্মি হসবা প্রদান 

করা সম্ভব হ্য়চ্ছ না। উয়েখ্য হর্,প্রিরলি রসয়েয়ম টাইম হরম না থাকার জন্য সরকায়রর রবরভন্ন দপ্তর হ্য়ি আগি রিঠিসমূয়হ্র উত্তর 

সঠিক সময়ে হপ্ররণ করা সম্ভব হ্য়চ্ছ না, ফয়ল কার্ মালয়ের দক্ষিা রনয়ে প্রশ্ন উয়ঠ। িাই বিমমায়ন প্রিরলি নরথ কার্ মিয়ম একটি পররবিমন 

সূরিি হ্ওো সমীিীন। এই লয়ক্ষয হপরন্ডং নরথ ব্যবস্থাপনার মােয়ম অরফস প্রধান িাক িাউন কয়র হদওোর সমে একটা সমে রণধ মারণ 

কয়র হদয়বন, র্ায়ি ঐ িাকটি রনধ মাররি সময়ের ময়ে রনষ্পন্ন করা সম্ভব হ্ে। বিমমান সময়ে সকল খাস পুকুর এবং রভরপ সম্পরত্ত 

হবদখল হ্য়ে র্ায়চ্ছ। হসসবজােগা সম্পয়কম ইউরনেন ভূরম সহ্কারী কম মকিমাসহ্ অয়নক হলাকজয়নর জানা না থাকাে হবদখল হ্য়ে র্ায়চ্ছ। 

হস সবজােগাে র্রদ সাইন হবাি ম টানায়না হ্ে এবং গুগল ম্যায়প সংযুক্ত করা হ্ে িয়ব সহ্য়জ হলাকজন িা জানয়ি পারয়ব।  

জামালপুর : জামালপুর হজলাে সাপ্তারহ্ক নকরশহ্াট িালুকরণ ও অনলাইয়ন রবিে কার্ মিম। সমগ্র হজলাে রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন অনলাইন 

িাস িালু। কয়রানা পরররস্থরিয়ি হজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ অনলাইন বাজার িালু। অনলাইন পশুর হ্াট স্থাপন। 

হশরপুর 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম:  

• ই-নরথ ব্যবস্থাপনারবষেক প্ররশক্ষণ; 

• ই-ফাইরলংরবষেক প্ররশক্ষণ; 

• কম মিারীয়দর ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ অনলাইয়ন করা; 

• হজলা পর্ মায়ের সকল রমটিং জুম রভরিও কনফায়ররন্সং-এর মােয়ম সম্পাদন করা; এবং 

• জরমর পি মার নকয়লর আয়বদন অনলাইয়ন গ্রহ্ণ। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

মেমনরসংহ্ : মেমনরসংহ্ কায়লটয়রট কম মিারী কল্যাণ সরমরিয়ক আরথ মক সহ্ােিা প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

হনত্রয়কাণা 

• হজলা প্রশাসয়নর অধীন ১৭-২০িম হগ্রয়ির ৪৩ জন কম মিারীয়ক ৬-৭ হসয়েম্বর ২০২০ হমোয়দ অরফস ব্যবস্থাপনারবষেক প্ররশক্ষণ 

প্রদান করা হ্য়েয়ে;  
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• হগাপনীে অনুয়বদন ফম ম এবং হগাপনীে অনুয়বদন অনুশাসনমালা, ২০২০ সম্পয়কম ৩১ জানুোরর ২০২১ িাররখ ৩৩ জন কম মকিমায়ক 

রদনব্যাপী প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে;  

• রবোম ফাউয়ন্ডশন, ঢাকা হ্য়ি আগি ০৪ জন কম মকিমায়ক ০৭-২১ হফব্রুোরর ২০২১ হমোয়দ অভযন্তরীণ প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

• বারষ মক কম মসম্পাদন চুরক্ত প্রণেন পরীরবক্ষণ ও মূল্যােন রনয়দ মরশকা ২০২১-২০২২ সম্পয়কম ৪ হম ২০২১ িাররখ ১৫ জন কম মকিমায়ক 

রদনব্যাপী প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে;  

• হজলা প্রশাসয়নর অধীন ১৭-২০িম হগ্রয়ির ৫৫ জন কম মিারীয়ক ০৭-০৯ জুন ২০২১ হমোয়দ অরফস ব্যবস্থাপনা রবষেক প্ররশক্ষণ 

প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

• হজলা প্রশাসয়নর অধীন ১৩-১৬িম হগ্রয়ির ৬০ জন কম মিারীয়ক ১৪-১৬ জুন ২০২১ হমোয়দ অরফস ব্যবস্থাপনা রবষেক প্ররশক্ষণ 

প্রদান করা হ্য়েয়ে; এবং 

• হজলা প্রশাসয়নর অধীন ১৩-১৬িম হগ্রয়ির ০৭ জন কম মিারীয়ক আনুয়িারষক ও অবসর ভািা মঞ্জুরর প্রদান প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

জামালপুর : এ অরফয়সর রবরভন্ন কয়ক্ষর অবকাঠায়মাগি উন্নেন, কম মিারীয়দর দক্ষিা বৃরির জন্য অভযন্তরীণ প্ররশক্ষণ কক্ষ স্থাপন, 

আইরসটি িাব স্থাপন ও কম মিারীয়দর জন্য কযারন্টয়নর ব্যবস্থা। ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ রনরিিকরয়ণর মােয়ম সকল পর্ মায়ের কম মকিমা ও 

কম মিারীয়দর কম মদক্ষিা বৃরি করা। 

হশরপুর : কম মিারীয়দর হিটায়বজ কার্ মিমসম্পন্ন, হপনশন প্রারপ্ত সহ্জীকরণ, নারলিাবােীয়ি কম মজীবী মরহ্লা হহ্ায়েল প্ররিষ্ঠা করা 

হ্য়েয়ে। পুরুষ ও মরহ্লায়দর আলাদা প্রক্ষালন কয়ক্ষর ব্যবস্থা করা হ্য়েয়ে। রবশুি পারনর ব্যবস্থা করা হ্য়েয়ে। কম ম পররয়বয়শর উন্নেয়নর 

জন্য অরফয়সর অভযন্তয়র রবরভন্ন স্থায়ন ফুয়লর টব স্থাপনসহ্ পররষ্কার-পররচ্ছন্ন করা হ্য়েয়ে। কম মিারীয়দর দক্ষিা উন্নেয়ন বেরব্যাপী ৬০ 

ঘণ্টা প্ররশক্ষণ কম মসূরির আয়োজন করা হ্ে। হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে থাম মাল স্কযানার বরসয়ে অরফয়সর সকল কম মিারী এবং 

বরহ্রাগিয়দর িাপমাত্রা পররমাপ কয়র অরফয়স প্রয়বশ করায়না হ্ে। হক্ষত্ররবয়শয়ষ পালস অরিরমটার রদয়ে সয়ন্দহ্জনক অসুস্থু্ ব্যরক্তর 

হদয়হ্ অরিয়জয়নর প্রবাহ্ মাত্রা র্ািাই করা হ্ে। অরফস প্রাঙ্গণ রনেরমি জীবাণুমুক্ত করা হ্য়চ্ছ। কম মকিমা/কম মিারীয়দর মায়  

কয়রানাকালীন PPD মাস্ক, হ্যান্ড স্য ারনটাইজার, রলফয়লট, জীবাণুনাশক রবিরণ করা হ্য়েয়ে। অরফয়সর প্রয়বশপয়থ পৃথক হবরসন স্থাপন 

করা হ্য়েয়ে। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : 

মেমনরসংহ্ : িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম (িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা, সরবরাহ্কৃি 

িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর দায়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিযারদ) : িথ্য অরধকার আইয়নর আওিাে এ কার্ মালয়ে হমাট 

৩৫টি আয়বদন রনষ্পরত্ত করা হ্য়েয়ে। ২টি আয়বদয়নর িথ্য প্রদায়ন বােিামূলক না থাকাে িথ্য প্রদান করা হ্েরন। িথ্য অরধকার আইয়ন 

হকায়না ব্যরক্ত আয়বদয়নর অবস্থা সম্পয়কম জানয়ি িাইয়ল িা জানায়না হ্ে। ২০২০-২১ অথ মবেয়র নান্দাইল থানার ০২টি আয়বদয়নর 

পররয়প্ররক্ষয়ি িথ্য রনষ্পরত্ত করা হ্ে। 

জামালপুর : হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা=০৫টি; 

সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা=০৪টি; 

িথ্য করমশন বরাবর দায়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা=০টি এবং 

হজলা পর্ মায়ের সকল দপ্তয়রর দারেত্বপ্রাপ্ত িথ্য প্রদানকারী কম মকিমায়দর প্ররশক্ষণ আয়োজন। এ োোও ০১ মাস অন্তর অন্তর ‘িথ্য 

অরধকার বাস্তবােন অয়বক্ষণ (Supervision) ও পররবীক্ষণ হজলা করমটির সভা’ আয়োজন।  

হশরপুর : িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদন সংখ্যা ০৬টি;  

সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা:০৬টি; 

িথ্য করমশন বরাবর দায়ের কৃি আরপয়লর সংখ্যা: আরপল দায়ের হ্ে নাই; 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম :  

হনত্রয়কাণা : হরাোইলবারে পুরাকীরিম এলাকার হভৌি সুরবধারদ উন্নেন কাজ-বাস্তবােনকারী কর্তমপক্ষ-উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার, হকন্দুো, 

বাস্তবােন অগ্রগরি-১০০%। 

জামালপুর : জামালপুর হজলাে আকষ মণীে ও ময়নামুগ্ধকর রিরস হলক ও রিরস পাকম স্থাপন। 

হশরপুর :  

• হকারভি-১৯ হিরিয়কয়টি হ্াসপািায়লর জন্য িাৎক্ষরণক ১০টি হবি রকয়ন হদওো হ্য়েয়ে; 
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• হকারভি-১৯ হিরিয়কয়টি িাক্তার ও নাস ময়দর আবাসয়নর জন্য যুব উন্নেন অরধদপ্তয়রর হহ্ায়েয়ল হমাট ৬৮টি হবি প্রতুত/ি রাখা 

হ্য়েয়ে; 

• হজলার ০৫টি উপয়জলাে ০৫টি অনলাইন শপ িালু করা হ্য়েয়ে; 

• সামারজক দূরত্ব এোয়ি সরকারর রনয়দ মশনা হমািায়বক হজলার সকল রমটিং জুম অযায়পর মােয়ম ভাচুমোরল করা হ্য়চ্ছ; 

• সামারজক দূরত্ব রনরিিকরয়ণ ও ভীে রনেন্ত্রণ করয়ি পুরলশ বারহ্নীর পাশাপারশ স্থানীে হস্বচ্ছায়সবী সংগঠনগুয়লায়ক শহ্য়রর 

রবরভন্ন সেয়ক টহ্য়ল রনয়োরজি করা হ্য়েয়ে; 

• গি রমজান মায়স ইফিায়রর সমে সামারজক দূরত্ব বজাে রাখা উৎসারহ্ি করয়ি অনলাইন ইফিার বাজার িালু কর হ্ে; 

• সামারজক দূরত্ব রনরিিকরয়ণ ও রভে এোয়ি জনবহুল ৭০টি হ্াট-বাজারয়ক স্কুল, কয়লজ ও এলাকার হখালা মায়ঠ স্থানান্তর করা 

হ্য়েয়ে। 

• হম মায়সর প্রথম সপ্তাহ্ হথয়ক ধান কাটা কার্ মিম পুয়রাদয়ম শুরু হ্য়েয়ে এবং হজলা প্রশাসয়নর ৩২টি কম্বাইন্ড হ্ায়ভ মোর রদয়ে 

কৃষয়কর ধান কাটা হ্য়েয়ে; 

• হজলা প্রশাসয়নর হ্টয়মইল এবং হ্টলাইন মােয়ম প্রাপ্ত আয়বদয়নর পররয়প্ররক্ষয়ি জনগয়ণর ঘয়র ঘয়র মাননীে প্রধানমন্ত্রীর উপহ্ার 

হপৌুঁয়ে হদওো হ্য়চ্ছ। এ োোও হজলার প্ররিটি ইউরনেয়ন হ্য়িাদররদ্র মানুয়ষর কায়ে স্থানীে জনপ্ররিরনরধয়দর মােয়ম প্রধানমন্ত্রীর 

উপহ্ার হপৌুঁয়ে হদওো হ্য়চ্ছ; 

• হজলা প্রশাসয়নর রনজস্ব ব্যবস্থাপনাে ও মাননীে প্রধানমত্রীর হপ্রররি উপহ্ার র্তিীে রলয়ঙ্গর জনয়গাষ্ঠী, এরিম, পুয়রারহ্ি ও সুবণ ম 

নাগররকয়দর মায়  রবিরণ করা হ্য়েয়ে;  

• সরকার কর্তমক হপ্রররি রবরভন্ন সহ্ােিা (প্ররি মসরজয়দ ৫০০০/কয়র টাকা প্রদান, সমিয়ল বসবাসরি আরদবাসী রশক্ষাথীয়দর 

২৫০০০/, সংস্কৃরিকমীয়দর ৫০০০/-, নন-এমরপও প্ররিষ্ঠায়নর রশক্ষক-কম মিারী, মাদরাসা ও হটকরনকযাল প্ররিষ্ঠান, রশক্ষক ও 

রশক্ষাথীয়দর আরথ মক সহ্ােিা প্রদান) র্থাসময়ে সঠিকিা র্াোই কয়র রবিরণ করা হ্য়েয়ে; 

• শহ্য়রর রবরভন্ন গুরুত্বপূণ ম স্থায়ন হজলা প্রশাসন কর্তমক হ্াি হধাোর হবরসন বরসয়ে জনসাধারয়ণর জন্য হ্াি হধাোর ব্যবস্থা করা 

হ্য়েয়ে;  

• হজলার সকল পর্ মটন এলাকা অরনরদ মষ্টকায়লর জন্য জনসাধারয়ণর জন্য ব্ধ  হঘাষণা করা হ্য়েয়ে; 

• উপাসনালয়ে (মসরজদ, মরন্দর, িাি ম) উপরস্থরি সীরমি করা হ্য়েয়ে। ব্যায়ি প্রাইয়ভট পোয়নাও ব্ধ  করা হ্য়েয়ে; 

• হজলা প্রশাসয়নর রনয়দ মশনাে ফাোর সারভ মস ও হপৌরসভার হর্ৌথ উয়যায়গ হশরপুর সদর ও নারলিাবারেয়ি শহ্য়রর মূল সেকগুয়লায়ি 

প্ররিরদন জীবাণুনাশক হে করা হ্য়চ্ছ;  

• হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে হফাকাল পয়েন্ট কম মকিমা রনব মারিি কয়র মরনটররং, প্রিারণা ও ত্রাণ রবিরণ কার্ মিম গরিশীল করা 

হ্য়েয়ে; 

• কয়রানাভাইরাস হমাকারবলাে হজলা প্রশাসন, হশরপুর কর্তমক রলফয়লট রবিরণ, ব্যানার টাঙায়না, মাইরকং, হজলা প্রশাসক, হশরপুর-

এর হফসবুক আইরি (DC Sherpur) এবং হফসবুক হপজ (য়জলা প্রশাসন, হশরপুর) এর মােয়ম, হজলা িথ্য বািােন, রবরভন্ন 

সভাে, সকল মসরজয়দ সয়িিনিামূলক প্রিার প্রিারণা িালায়না হ্য়চ্ছ; 

• হজলা প্রশাসন কর্তমক স্থানীেভায়ব মাস্ক বারনয়ে বণ্টন করা হ্য়েয়ে। স্থানীে সরকার কর্তমক মাস্ক রবিরণ করা হ্য়েয়ে; 

• নৃিারত্ত্বক জনয়গাষ্ঠীর রশক্ষাথীয়দর মাননীে প্রধানমন্ত্রীর আরথ মক সহ্ােিা হপৌুঁয়ে হদওো হ্য়েয়ে; 

• ঈদ-উল-রফিয়রর পূয়ব ম মসরজদ এ ইমাময়দর মাননীে প্রধানমন্ত্রীর আরথ মক সহ্ােিা হপৌুঁয়ে হদওো হ্য়েয়ে; 

• দুস্থ রশল্পীয়দর মাননীে প্রধানমন্ত্রীর আরথ মক সহ্ােিা প্রদান করা হ্য়েয়ে; এবং 

• অনলাইন এ হকারবানীর গরু রবিয়ের ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে : 

হনত্রয়কাণা 

• সীমান্ত অপরাধ রবষয়ে রবস্তাররি আয়লািনা হশয়ষ উভেপক্ষ এসকল রবষয়ে িথ্য আদান-প্রদান এবং সয়িিনিামূলক কার্ মিম 

গ্রহ্ণ করয়ি সম্মি হ্ে; 
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• ভারি ও বাংলায়দয়শর কারাগায়র রনজ রনজ নাগররকয়দর শারস্তর হমোদ হশয়ষ হ্স্তান্তয়রর রবষয়ে রবস্তাররি আয়লািনা হ্ে। প্রিরলি 

আইন ও কূটবনরিক প্ররিোর পাশাপারশ মানরবক দৃরষ্টয়কাণ হথয়ক হ্স্তান্তয়রর প্ররিোয়ক সহ্জির করার রবষয়ে রসিান্ত গৃহ্ীি হ্ে; 

• সীমান্তবিী রনরস্ত্র নাগররকয়দর উপর হ্ামলার রবষয়ে আয়লািনায়ন্ত প্রাণহ্ারন শূয়ন্য নারময়ে আনার রবষয়ে উভেপক্ষ একমি হপাষণ 

কয়রন; 

• সীমায়ন্তর প্রািীর রনম মায়ণর সমে অনুয়মারদি রিজাইন অনুসরয়ণর রসিান্ত গৃহ্ীি হ্ে; 

• হনত্রয়কাণা হজলার রবজেপুর শুল্ক হেশনটি ভারিীে অংয়শ আদালয়ির রনয়ষধাজ্ঞার জন্য ব্যবহ্ার করা র্ায়চ্ছ না। এ রবষয়ে ব্যবস্থা 

হনওোর জন্য ভারিীে প্ররিরনরধ দয়লর হজলা ম্যারজয়েট, সাউথ গায়রা রহ্লস্ রিরেট-য়ক অনুয়রাধ করা হ্ে। হজলা ম্যারজয়েট, 

হনত্রয়কাণা কলমাকান্দা উপয়জলার রামনাথপুর এবং ভারিীে অংয়শর উত্তর পাঁিগাও স্থায়ন নতুন একটি শুল্ক হেশন রনম মায়ণর 

উপয়র্ারগিা খরিয়ে হদখার অনুয়রাধ কয়রন। রবস্তাররি আয়লািনা হশয়ষ উভে হদয়শর সংরিষ্ট মন্ত্রণালেয়ক এ রবষয়ে অবরহ্ি 

করার রসিান্ত গৃহ্ীি হ্ে। 

• সীমান্ত রপলার প্ররিস্থাপন/সংস্কার/PAK রিরনাগি হেটগুয়লা BD/Bangladesh রিরনাগি হেট দ্বারা প্ররিস্থাপয়নর রসিান্ত গৃহ্ীি হ্ে। 

রসিান্ত অনুর্ােী হনত্রয়কাণা হজলার সীমান্তবিী ৪১৫টি রপলায়র PAK রিরনাগি হেটগুয়লা BD/Bangladesh রিরনাগি হেট দ্বারা 

প্ররিস্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

• সীমান্ত হ্াট স্থাপয়নর রবষয়ে উভে হদয়শর সংরিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মােয়ম প্রস্তাব হপ্ররয়ণর রসিান্ত গৃহ্ীি হ্ে; এবং 

• বন্যা রনেন্ত্রয়ণ িথ্য ও হিটা আদান-প্রদায়নর রসিান্ত গৃহ্ীি হ্ে। নদী দূষণ হরায়ধ কার্ মকরী বজময পররয়শাধনাগার স্থাপয়নর রসিান্ত 

গৃহ্ীি হ্ে। 

১০.৬ খুলনা রবভাগ  

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, খুলনা : 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর 

 কার্ মাবরল 

২০২০-২০২১ 

অথ মবেয়রর লক্ষযমাত্রা 

অনুরষ্ঠি সভার 

সংখ্যা 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর সয়ঙ্গ 

প্ররিয়বদনাধীন অথ মবেয়রর অগ্রগরির হ্ার 

হিারািালান প্ররিয়রাধসংিান্ত আঞ্চরলক টাস্ক 

হফাস ম সভা আয়োজন 

১২ ১২ ১০০% 

হিারািালান মামলা রনষ্পরত্তসংিান্ত মরনটররং 

করমটির সভা আয়োজন 

১২ ১২ ১০০% 

রবভাগীে আইন-ৃঙ্খললা করমটির সভা অনুষ্ঠান ০৬ ০৬ ১০০% 

রবভাগীে হকার করমটির সভা আয়োজন ০৪ ০২ ৫০% 

গ্রামীণ অবকাঠায়মা রক্ষণায়বক্ষণ (টিআর) 

কম মসূরির আওিাে প্রকল্প বাস্তবােয়নর জন্য 

নগদ অথ ম বরাে প্রদান (সাধারণ উন্নেন খায়ি) 

নগদ অথ ম বরাে 

প্রদান 

- ১০০% 

সরকারর হর্াগায়র্ায়গর হক্ষয়ত্র ই-হমইয়লর 

ব্যবহ্ার 

১০০% - ১০০% 

মুরজববয়ষ ম কম মপররকল্পনা হমািায়বক হজলা 

পর্ মায়ের কম মসূরি বাস্তবােন অগ্রগরি প্ররিয়বদন 

মরন্ত্রপররষদ রবভায়গ হপ্ররণ 

প্ররিমায়স হপ্ররণ - ১০০% 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর 

উপর আয়লািনা অনুষ্ঠান আয়োজন 

০২ ০১ ৫০% 
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হজলা পররষয়দর প্রধান রনব মাহ্ী কম মকিমাগয়ণর 

সমন্বয়ে বত্রমারসক সভা 

০৪ ০৪ ১০০% 

আমার বারে আমার খামার প্রকয়ল্পর 

বাস্তবােনসংিান্ত রবভাগীে করমটির সভা 

০৬ ০৬ ১০০% 

রবভাগীে রাজস্ব সয়ম্মলন ১২ ১২ ১০০% 

আেেণ প্রকল্পসংিান্ত ১২ ১২ ১০০% 

 সহ্কারী করমশনার (ভূরম)-হদর জন্য স্ব-

মূল্যােন কম মশালা আয়োজন 

০২ ০২ ১০০% 

ভূরম মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রনাধীন কম মিারীয়দর জন্য 

প্ররশক্ষণ কম মসূরি আয়োজন 

০৪ ০৩ ৭৫% 

কম মরি কম মিারীয়দর জন্য রনধ মাররি ৬০ ঘণ্টা 

প্ররশক্ষণসংিান্ত কম মসূরি 

১২ ০৯ ৭৫% 

হজলা প্রশাসকগয়ণর মারসক প্রশাসরনক সভা ১২ ১২ ১০০% 

উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসারগয়ণর কম মিৎপরিা 

স্ব-মূল্যােন রবষেক প্ররশক্ষণ কম মশালা 

আয়োজন 

০২ ০২ ১০০% 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা ২০২১-২০২২ অথ মবেয়রর লক্ষযমাত্রা 

হিারািালান প্ররিয়রাধসংিান্ত আঞ্চরলক টাস্ক হফাস ম সভা আয়োজন  ১২ 

হিারািালান মামলা রনষ্পরত্তসংিান্ত মরনটররং করমটির সভা আয়োজন  ১২ 

রবভাগীে আইন-ৃঙ্খললা করমটির সভা অনুষ্ঠান  ০৬ 

সরকারর হর্াগায়র্ায়গর হক্ষয়ত্র ই-হমইয়লর ব্যবহ্ার ১০০% 

গ্রামীণ অবকাঠায়মা রক্ষণায়বক্ষণ (টিআর) কম মসূরির আওিাে প্রকল্প বাস্তবােয়নর জন্য 

নগদ অথ ম বরাে প্রদান (সাধারণ উন্নেন খাি) 

নগদ অথ ম বরাে প্রদান 

মুরজববয়ষ ম কম মপররকল্পনা হমািায়বক হজলা পর্ মায়ের কম মসূরি বাস্তবােন অগ্রগরি 

প্ররিয়বদন মরন্ত্রপররষদ রবভায়গ হপ্ররণ 

প্ররি মায়স হপ্ররণ 

হজলা পররষয়দর প্রধান রনব মাহ্ী কম মকিমাগয়ণর সমন্বয়ে বত্রমারসক সভা ০৪ 

আমার বারে আমার খামার প্রকয়ল্পর বাস্তবােনসংিান্ত রবভাগীে করমটির সভা ০৬ 

মাননীে প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালে হ্য়ি বাস্তবােনাধীন রবয়শষ এলাকার জন্য উন্নেন সহ্ােিা 

(পাব মিয িিগ্রাম ব্যিীি) শীষ মক কম মসূরি বাস্তবােয়নর রনরমত্ত রবভাগীে করমটির 

সভাসংিান্ত 

০৪ 

হজলা প্রশাসকগয়ণর মারসক প্রশাসরনক সভা ১২ 

উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসারগয়ণর কম মিৎপরিা স্ব-মূল্যােন রবষেক প্ররশক্ষণ কম মশালা 

আয়োজন 

০২ 

 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন রবভাগীে পর্ মায়ে একটি করমটি আয়ে। এ করমটির সদস্য -সরিব বারষ মক কম মসম্পাদন চুরক্ত অনুর্ােী বেয়র 

৪টি সভার আয়োজন কয়রন। অিঃপর এসরিরজর ১০টি হজলার ১০টি এবং ৫৯টি উপয়জলার ৫৯টি সূিক রনধারণ করা হ্য়েয়ে। 
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দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

 জািীে ই-গভন্যমান্স কার্ মিম বাস্তবােন, হসবা পিরি সহ্জীকরণ, হসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী হসবা প্রদান, ই-নরথ বাস্তবােন, িথ্য 

বািােন হ্ালনাগাদ, হসাশ্যাল রমরিো ব্যবহ্ার এবং রবরভন্ন পর্ মায়ে িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তসহ্ অন্যান্য রবষয়ে প্ররশক্ষণ কার্ মিম 

পররিালনা ও িদাররক, অনলাইয়ন ভাচু মোল সভা অনুষ্ঠান, আয়বদন গ্রহ্ণ ও হসবা সহ্জীকরয়ণর লয়ক্ষয সভা ও হমলার আয়োজন; 

 জািীে শুিািার হকৌশল বাস্তবােন এবং অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত ব্যবস্থাপনার আওিাে অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত; এবং 

 সরকারর রনব মািরন ইশয়িহ্ার বাস্তবােয়ন অধীন দপ্তরসমূহ্য়ক রনয়দ মশনা প্রদান ও অগ্রগরি িদাররককরণ। 
 

ৃঙ্খললাজরন মি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

মাননীে প্রধানমন্ত্রী ময়হ্াদয়ের সদে রনয়দ মশনা ‘দুনীরির রবরুয়ি রজয়রা টলায়রন্স’ বাস্তবােয়নর রনরমত্ত এ কার্ মালে হ্য়ি এ রবভায়গর 

সকল হজলা প্রশাসক বরাবর পত্রালাপ করা হ্য়েয়ে এবং রবষেটি মরনটররং করা হ্য়চ্ছ। এ োো, দুনীরি প্ররিয়রায়ধ আয়লািনা সভা, 

হসরমনারসহ্ রবরভন্ন কম মসূরি পালন করা হ্য়েয়ে। 

সরকারর কম মিারী (ৃঙ্খললা ও আরপল) রবরধমালা, ২০১৮ হমািায়বক িাকরর আরপল মামলার কার্ মিম সম্পন্ন করা হ্য়চ্ছ। 

একটি অরভয়র্াগ বাি স্থাপন করা হ্য়েয়ে।  

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

রবভাগীে করমশনার, খুলনা রবরভন্ন হজলাে ইয়নায়ভশন প্রকল্পগুয়লা িালু রাখার জন্য প্ররিমায়স হর্ হকায়না হজলাে ইয়নায়ভশন প্রকল্প 

পররদশ মন করা হ্ে।  

রবভায়গর অধীন রবরভন্ন হজলাে িলমান ইয়নায়ভশন প্রকল্পগুয়লা হজলা প্রশাসকগণ, অরিররক্ত হজলা প্রশাসকগণ িদাররক কয়রন। হজলা 

পর্ মায়ে ইয়নায়ভশন প্রকল্পগুয়লা িালু রাখা ও উপয়জলা পর্ মায়ে নতুন প্রকল্প গ্রহ্য়ণর জন্য অন্যান্য কম মকিমার উদ বুি করা হ্ে। খুলনা 

রবভায়গর সকল হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ের উদ্ভাবকয়দর ইয়নায়ভশন সম্পয়কম সরিে থাকার জন্য রবরভন্ন কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্ে। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 কম মকিমা/কম মিারীয়দর রিরজটাল পররিেপত্র প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 কম মকিমা/কম মিারীয়দর রিরজটাল পিরিয়ি হ্ারজরা গ্রহ্ণ করা হ্য়চ্ছ; 

 কম মকিমা/কম মিারীয়দর বেয়র ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়চ্ছ; 

 হেষ্ঠ ই-নরথ ব্যবহ্ারকারী রনব মািন ও পুরষ্কার প্রদান; এবং 

 োফ সভার মােয়ম কম মকিমা/কম মিারীয়দর ব্যরক্তগি সমস্য া হশানা, সমস্য া সমাধান করার হিষ্টা করা এবং রবরভন্ন কল্যাণকর 

রবষয়ে আয়লািনা করা। কম মিারীয়দর কল্যায়ণ রপ. আর. এল. ছুটি মঞ্জুর ও দ্রুি হপনশন প্ররিো রনরিি করা। 

 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদন ০৩টি, সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা-

০১টি; এবং িথ্য অরধকার আইয়ন িথ্য সরবরাহ্ করার জন্য িথ্য কম মকিমা রনয়োগ করা হ্য়েয়ে। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখ্যয়র্াগ্য কার্ মিম : বাল্যরববাহ্ প্ররিয়রাধ। 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে :   

 রবভাগীে করমশনার, খুলনা এর অরফস ভবনসহ্ কনফায়রন্স হ্ল রনম মাণ কার্ মিম িলমান; এবং 

 এ কার্ মালয়ে হিাজ সারকমট কযায়মরা স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 
হময়হ্রপুর 

২০২০-২১ অথ মবেরসংিান্ত কার্ মাবরল :  

 কর ব্যিীি রাজস্ব আদায়ের পররমাণ 17,85,600.০০ (সয়িয়রা লক্ষ পঁিারশ হ্াজার েেশি) টাকা; 

 ০৪ (িার) জন কম মিারীয়ক হপনশন প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 কায়লটয়রয়টর লাইয়েররর জন্য ৩০,০০০/-(রত্রশ হ্াজার) টাকার বই িে করা হ্য়েয়ে; 

 ৩৫ (পেরত্রশ) জন কম মিারীর বারষ মক হগাপনীে প্ররিয়বদন সংরক্ষণ করা হ্য়েয়ে; 
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 বাৎসররক ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষয়ণর আওিাে ১৫ জন কম মকিমা এবং ১১০ জন কম মিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 ৪৯ (উনপঞ্চাশ) জন কম মিারীয়ক ভূরম ব্যবস্থাপনা রবষেক প্ররশক্ষণ এবং সাধারণ প্রশাসন ও ই-হমাবাইল হকায়ট ম নরথ ব্যবস্থাপনা 

রবষেক ০৩ (রিন) রদয়নর প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 ই-সারভ মস ও করম্পউটার রবষয়ে পর্ মােিয়ম সকল কম মিারীয়ক ০৮ (আট) রদয়নর প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 এ হজলাে ১৩৬ জন ভূরমহ্ীনয়দর মায়  খাস জরম বয়ন্দাবস্ত হদওো হ্য়েয়ে; এবং 

 হকারভি-১৯ পরররস্থরিয়ি দুস্থ ও কম মহ্ীন মানুয়ষর মায়  খাবার রবিরণ করা হ্য়েয়ে।  

২০২১-2২ অথ মবেয়র কম মপররকল্পনা : 

 প্রয়িযক কম মিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রদান-এর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ; 

 অনলাইনরভরত্তক নরথ ব্যবস্থাপনা এবং কার্ মিম। 

 ই-সারভ ময়সর মােয়ম শিভাগ নরথ রনষ্পরত্তকরণ; এবং 

 হমাবাইল হকাট ম পররিালনার হক্ষয়ত্র এরিরকউটিভ ম্যারজয়েটগণয়ক যুয়গাপয়র্াগী প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ। 

 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

রশরক্ষি যুবক যুবরিয়দর কম মসংস্থায়ন সুয়র্াগ : এ হজলাে ১৫ জন হবকার যুবকয়দর োইরভং প্ররশক্ষণ ও লাইয়সন্স প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

২৫ জন হবকার যুবরিয়দর নঁকরশ কাঁথা বিররর প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। ২৫ জন হবকার যুবকয়দর ইয়লকরিকযাল অযান্ড হ্াউজ 

ওোররং রবষয়ে প্ররশক্ষণ হদওো হ্য়েয়ে। ৪০ জন হবকার যুবরিয়ক রনরাপদ প্রসব (ধাত্রী) রবষয়ে প্ররশক্ষণ হদওো হ্য়েয়ে এবং এ রবষয়ে 

কার্ মিম িলমান। 

গ্রাম বহুিল ভবন রনম মাণ কয়র আবাদয়র্াগ্য ভূরমর পররমাণ ঠিক রাখা : এ হজলাে গ্রাম বহুিল ভবন রনম মাণ কয়র আবাদয়র্াগ্য ভূরমর 

পররমাণ ঠিক রাখার রবষয়ে প্রিার-প্রিারণা িলমান।  

সমবােরভরত্তক কৃরষ রশয়ল্পর সংখ্যা উন্নীিকরণ : কৃরষ এবং রশল্প কারখানার স্থান রনব মািন, সমবােরভরত্তক রশল্প কারখানার নীরিমালা 

রনধ মারণ, রবরনয়োয়গ ব্যবসােীয়দর আকৃষ্ট করা, প্রয়োজনীে জরম অরধগ্রহ্ণ, স্বচ্ছিা ও জবাবরদরহ্ রনরিিকরয়ণ পররিালনা পষ মদ গঠন, 

উৎপারদি পয়ণ্যর ন্যায্যমূল্য রনরিিকরণসম্পরকমি প্রিার-প্রিারণা ও কার্ মিম অব্যাহ্ি রয়েয়ে। 

আন্তজমারিক সংস্থাসমূয়হ্র সয়ঙ্গ রদ্বপারক্ষক আয়লািনা/সময় ািা স্মারক/চুরক্ত এবং ববয়দরশক সফয়র অরজমি সফলিার রববরণ : 

 সীমান্ত এলাকায়ি আইন-ৃঙ্খললা রক্ষা, চুরর, িাকারি ও অন্যান্য রিরমনাল প্ররিয়রাধ; 

 সীমান্ত এলাকাগুয়লায়ি রবএসএফ কর্তমক বাংলায়দরশ নাগররকয়ক হ্িযা ব্ধ ; 

 মানব পািার, অববধ অনুপ্রয়বশ, হনশাজাি দ্রব্য, আয়গ্নোস্ত্র, গবারদ পশু ইিযারদর হিারািালান প্ররিয়রায়ধ ভারয়ির সয়ঙ্গ সহ্য়র্ারগিার 

রবষয়ে আয়লািনা; এবং 

 বি মার হ্াট, রবট, খাটাল ইিযারদর প্ররিষ্ঠা রবষয়ে উয়যাগ গ্রহ্ণ। 
 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : কম মকিমা/কম মিারীয়দর প্ররশক্ষয়ণর জন্য হজলা প্রশাসয়কর 

কার্ মালয়ে স্থারপি করম্পউটার ল্যায়বর আধুরনকরণ ও সয়ম্মলন কক্ষ যুয়গাপয়র্াগীকরণ। 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 িদন্ত করমটি গঠন কয়র সংরিষ্ট ব্যরক্তর রবরুয়ি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহ্ণ; 

 হমাবাইল হকায়ট মর মােয়ম িাৎক্ষরণক ব্যবস্থা গ্রহ্ণ ও দি প্রদান; 

 অর্ারিি আগন্তকয়দর আগমন এবং উয়েশ্যসংিান্ত রবষয়ে হররজোর বই সংরক্ষণ; এবং 

 হজলা দুনীরি দমন করমটির সদস্য য়দর কার্ মিয়ম উৎসাহ্ প্রদান। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : ২০২০-২১ অথ মবেয়র ০৩টি ইয়নায়ভশন আইরিো বাস্তবােন কার্ মিম পরিারলি হ্য়েয়ে; 

এবং ই-নরথর মােয়ম শিভাগ পত্র গ্রহ্ণ ও রনষ্পরত্ত করা হ্য়চ্ছ। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা ০৩টি। সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা ০৩টি এবং 

িথ্য করমশন বরাবর হকায়না আরপল দায়ের করা হ্েরন। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

 খননকৃি বভরব নদীর উভে িীয়র বৃক্ষয়রাপণ কার্ মিম; 

 মুক্ত জলাশেগুয়লায়ি ও বভরব নদীয়ি মৎস্য  অবমুক্তকরণ ও অভোেম হঘাষণা; 

 দররদ্র জনয়গাষ্ঠীর আরথ মক উন্নেয়ন িায়দরয়ক হসলাই হমরশন, কাপে বুনয়নর সুিা, োগল ও হভো এবং গবারদ পশু প্রদান; 
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 বাল্যরববাহ্ প্ররিয়রাধ; 

 রভক্ষুকয়দর পুনব মাসন ও িায়দর কম মসংস্থায়নর পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ; এবং 

 হময়হ্রপুর সদর উপয়জলাে আমঝরপ ও গাংনী উপয়জলাে ভাটপাো নীলকুঠিয়ি রিরস ইয়কাপাকম স্থাপন। 
 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে : 

 ওোন েপ সারভ মস-এর কার্ মিম রহ্সায়ব  হজলা হরকি মরুম হ্য়ি রিরজটাল পিরিয়ি জরমর সাটি মফাইি করপ (পি মা) সরবরাহ্করণ; 

 ই-সারভ ময়সর মােয়ম সকল প্রকার আয়বদনপত্র/পত্র গ্রহ্ণ ও নরথ ব্যবস্থা কার্ মিমসম্পন্নকরণ; 

 রন্ট হিয়স্কর মােয়ম জনগয়ণর হসবা প্রদান; 

 িথ্য অরধকার আইন হমািায়বক িথ্য সরবরাহ্করণ; 

 হজলা িথ্য বািােয়নর মােয়ম সকল প্রকার িথ্য প্রদশ ময়নর ব্যবস্থাকরণ; 

 হমাবাইল ভূরম হসবা প্রদান; এবং 

 বাল্যরববাহ্ প্ররিয়রাধসংিান্ত কার্ মিম। 

র নাইদহ্ 

২০২০-২০২১ অথ মবেরসংিান্ত কার্ মাবরল :  

রববরণ বাস্তবােন 

ভূরম উন্নেন কর ভূরম উন্নেন কর বাবদ ৭,০৭,৪৭,৯৭৫/-টাকা আদাে হ্য়েয়ে। রবগি বেয়র আদাে হ্য়েরেল 

৬,৯৫,৯৯,১৩৪/-টাকা। রবগি বেয়রর তুলনাে এ বের হবরশ আদাে হ্য়েয়ে। 

নামজারর মামলা রনষ্পরত্ত নামজারর মামলা রনষ্পরত্ত হ্য়েয়ে ২৬,০৬৩টি। পূব মবিী বেয়র রনষ্পরত্ত হ্য়েরেল ১৬,৭৪২টি। 

রভরপ আদাে হ্য়েয়ে রভরপ আদাে হ্য়েয়ে ৩০,৩৯,৭০৬/-টাকা। রবগি বেয়র আদাে হ্য়েরেল ১১,২৯,৭৫৬/-টাকা। রবগি 

বেয়রর তুলনাে এবের হবরশ আদাে হ্য়েয়ে। 

সােরাি মহ্াল ইজারা প্রদান 

কয়র আদাে 

সােরাি মহ্াল ইজারা প্রদান কয়র আদাে হ্য়েয়ে ১,৮৬,০৫,২৭৬/- টাকা। রবগি বেয়র 

১,৫৪,০৭,২৭২/- টাকাে ইজারা হ্ে। এ বের ০২টি সােরাি মহ্াল ইজারা প্রদায়নর কার্ মিম িলমান। 

উন্নেনমূলক কার্ মিম পররদশ মন উন্নেনমূলক কার্ মিম দশ মন ২০টি। রবগি অথ মবেয়রও একই সংখ্যক কার্ মিম দশ মন করা হ্ে। 

ক্ষুদ্রঋণ কার্ মিম ক্ষুদ্রঋণ কার্ মিম পররদশ মন করা হ্ে ১২টি। রবগি অথ মবেয়র ২০টি ক্ষুদ্রঋণ কার্ মিম পররদশ মন করা হ্ে। 

দুয়র্ মাগ ক্ষরিগ্রস্ত এলাকা শিভাগ দুয়র্ মাগ ক্ষরিগ্রস্ত এলাকা িাৎক্ষরণক পররদশ মন করা হ্য়েয়ে। 

রজ আর প্রদান ২০২০-২১ অথ মবেয়র ২৩০.০০০ হম.টন এবং ৫,৬৩,৩৩,৫০০/- টাকা বরাে পাওো রগয়েয়ে। খায 

শস্য  রবগি বেয়রর তুলনাে কম। ৫,৩১,৭৫,০০০/- টাকা নগদ অথ ম রবিরণ করা হ্য়েয়ে। 

রভরজএফ প্রদান ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র ১০১৯.৭৩ হম. টন এবং ৪,৫৮,৮৭,৮৫০/-টাকা অথ ম বরাে পাওো রগয়েয়ে 

এবং সব রবিরণ করা হ্য়েয়ে। 

হটে রররলফ প্রদান ২০২০-২১ অথ মবেয়র ১৫,১৪,৩৮,৬৪৯.১৬/-টাকা বরাে পাওো রগয়েয়ে র্া ইয়িাময়ে রবিরণ করা 

হ্য়েয়ে। 

হমাবাইল হকাট ম পররিালনা ২০২০-২১ অথ মবেয়র ৯৩৭টি হমাবাইল হকাট ম পররিালনা করা হ্য়েয়ে। জররমানা আদাে হ্য়েয়ে 

৩২,৫৭,৪৫৫/-টাকা। গি অথ মবেয়র হমাবাইল হকাট ম পররিালনা করা হ্য়েরেল ৭৪২টি। এ বের প্রাে 

২৬.২৮% বৃরি হপয়েয়ে। 

বাল্যরববাহ্  বাল্যরববাহ্ হরায়ধ কম মপররকল্পনা বিরর করা হ্য়েয়ে। কম মপররকল্পনা অনুর্ােী সভা ও কার্ মিম িলমান। 

সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাদ দময়ন সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাদ দময়ন ১০টি সভা অনুরষ্ঠি হ্য়েয়ে। 

 
রব.রস.এস.(প্রশাসন) 

রশক্ষানরবশ কম মকিমায়দর 

প্ররশক্ষণ 

রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর ৩৭িম ব্যায়ির ০৫ জন সহ্কারী করমশনারয়ক ১৮০ রদয়নর 

ইনসারভ মস প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। প্ররশক্ষণ হশয়ষ সনদ রবিরণ করা হ্য়েয়ে। ৩৮িম ব্যায়ির ৩ 

জন কম মকিমার ইনসারভ মস প্ররশক্ষণ িলমান। 

হজলা প্রশাসয়ন কম মরি 

কম মিারীয়দর প্ররশক্ষণ 

২০২০-২১ অথ মবেয়র কয়রানাভাইরায়সর কারয়ণ হজলা প্রশাসয়ন কম মরি ১৬৯ জন কম মিারীয়ক 

বাৎসররক ৬০ ঘণ্টার ময়ে ০৬ মায়স ৩০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। 
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আইরসটি ব্যবহ্ার রনরিি করা হজলা প্রশাসয়ন কম মরি শিভাগ কম মিারীর আইরসটি ব্যবহ্ার রনরিি করা হ্য়েয়ে। 

নন-ট্যাি হররভরনউ আদাে িলরি অথ মবেয়র নন-ট্যাি হররভরনউ আদাে হ্য়েয়ে ১,২১,৩৬,২৭৭/-টাকা। রবগি অথ মবেয়র 

১,৬৬,৩১,৬৯৬/-টাকা আদাে হ্য়েরেল। কয়রানাভাইরায়সর কারয়ণ গি বেয়রর তুলনাে এ বের কম 

আদাে হ্য়েয়ে। 

মারল্টরমরিো িাসরুম িালু ৪৬৯টি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর ময়ে ৩৯১টি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন মারল্টরমরিো িাসরুম িালু করা হ্য়েয়ে। প্রাে 

৮৩% রশক্ষা প্ররিষ্ঠান মারল্টরমরিোর আওিাে এয়সয়ে। 

ভূরম হসবার উন্নেয়ন পি মাসমূহ্ 

আকমাইভ করা 

ভূরম হসবার উন্নেয়ন সকল জরমর পি মাসমূহ্ রিরজটাল আকমাইভ করা হ্য়েয়ে। 

হসবাপ্রিযাশীর শুনারন গ্রহ্ণ ২০২০-২১ অথ মবেয়র ৫৮১ রদয়ন ২৯২৪ জন হসবাপ্রিযাশীর শুনারন গ্রহ্ণপূব মক প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহ্ণ 

করা হ্য়েয়ে। 

 

এনরজওয়দর কার্ মিম 

এনরজওয়দর কার্ মিম িদাররক ও প্ররিমায়স সমন্বে সভার আয়লািনার মােয়ম, এনরজও কার্ মিয়মর 

ওভারল্যারপং প্ররিয়রায়ধ কম ময়ক্ষত্র রনধ মারয়ণ মিামি প্রদান এবং এনরজওয়দর অনুকূয়ল োেকৃি 

অয়থ মর পররবীক্ষণ ও উপ-আনুষ্ঠারনক রশক্ষা কার্ মিমসহ্ অন্যান্য কার্ মিম রনেরমি পররদশ মন/দশ মন 

করা হ্ে। 

হসবা পিরি সহ্জীকরণ প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী হসবা প্রদান, হজলা িথ্য বািােন হ্ালনাগাদকরণ, হসাশ্যাল রমরিো ব্যবহ্ার এবং 

রবরভন্ন পর্ মায়ে িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তসহ্ অন্যান্য রবষয়ে প্ররশক্ষণ কার্ মিম পররিালনা ও িদাররক 

অব্যাহ্ি আয়ে। 

রনরাপত্তাসংিান্ত কার্ মাবরল হজলা ম্যারজয়েরস ও রনব মাহ্ী ম্যারজয়েরসসম্পরকমি র্াবিীে ক্ষমিা প্রয়োগ, হমাবাইল হকাট ম 

পররিালনা, হজলার সারব মক আইন-ৃঙ্খললা রক্ষাপূব মক জনজীবয়ন স্বরস্ত আনেন এবং রভরভআইরপয়দর 

রনরাপত্তাসংিান্ত কার্ মাবরল িলমান। 

এরপএ স্বাক্ষররি রনধ মাররি সময়ের ময়ে এরপএ স্বাক্ষররি এবং সফলভায়ব িা বাস্তবােন করা হ্য়েয়ে। 

জািীে শুিািার হকৌশল 
জািীে শুিািার হকৌশল বাস্তবােন এবং অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত ব্যবস্থাপনার আওিাে অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত 

করা হ্য়েয়ে। এ বের ০২ জন কম মকিমা ও ০২ জন কম মিারীয়ক শুিািার পুরস্কার প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

মুরক্তযুি কন মার স্থাপন 
হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে একটি মুরক্তযুি কন মার স্থাপন করা হ্য়েয়ে। এ োো হজলা/উপয়জলা পর্ মায়ের 

মােরমক ও উচ্চ রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর লাইয়েররয়ি মুরক্তযুি কন মার স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 

রবজ্ঞান িাব প্ররিষ্ঠা হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে একটি কয়র রবজ্ঞান িাব প্ররিষ্ঠা করা হ্য়েয়ে। 

পাবরলক পরীক্ষার হকন্দ্রসমূয়হ্র 

রনরাপত্তা রবধান 

প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ স্থান এবং উয়েখয়র্াগ্য পাবরলক পরীক্ষার হকন্দ্রসমূয়হ্ রসরসটিরভ সংয়র্াগ প্রদান করা 

হ্য়েয়ে। 

খরিোন সংস্কার ও সংরক্ষণ 
এস এ খরিোন সংস্কার ও সংরক্ষণ রনরিি করা হ্য়েয়ে। সকল রসএস খরিোন ও ম্যাপ আকমাইভ করা 

হ্য়েয়ে। 

ভূরম হসবাে িথ্য-প্রযুরক্তর 

ব্যবহ্ার রনরিিকরণ 

ভূরম ব্যবস্থাপনাে গরিশীলিা আনেয়নর জন্য অনলাইনরভরত্তক নামজাররসহ্ অন্যান্য কার্ মিয়ম িথ্য-

প্রযুরক্তর ব্যবহ্ার রনরিি করা হ্য়েয়ে। 

ভূরম অরফয়স পাবরলক টেয়লট উপয়জলা ও ইউরনেন ভূরম অরফয়স পাবরলক টেয়লট রনম মাণ করা হ্য়েয়ে। 

কয়রানাভাইরাস (হকারভি-১৯) 

হমাকারবলাে সরকারর সহ্ােিা 

প্রদান 

কয়রানাভাইরাস (হকারভি-১৯) প্রাদু মভায়বর কারয়ণ র নাইদহ্ হজলার দররদ্র জনয়গাষ্ঠীর ৬,৬৭,৬২০টি 

পররবারয়ক খায সহ্ােিা প্রদান করা হ্য়েয়ে এবং ৫,৩১,৭৫,০০০/- টাকা নগদ প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

ওোশকন মার স্থাপন 
মােরমক ও উচ্চমােরমক স্তয়রর সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন হময়েয়দর জন্য পৃথক ওোশকন মার স্থাপন করা 

হ্য়েয়ে। 
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রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন ওয়েবসাইট 

িালুকরণ 

মােরমক ও উচ্চমােরমক পর্ মায়ের ৪৬৯টি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর ময়ে ৩০৯টি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন রিরজটাল 

হ্ারজরা রসয়েম িালু করা হ্য়েয়ে। ৫০টি প্ররিষ্ঠায়ন ওয়েবসাইট িালু আয়ে এবং ৭৬টি প্ররিষ্ঠায়ন রসরস 

কযায়মরা স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 

 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা :  

রববরণ বাস্তবােন 

হেরিোম আধুরনকীকরণ হজলা হেরিোম আধুরনকীকরণ। 

রশক্ষাথীয়দর জন্য হহ্লথকাি ম রশক্ষাথীয়দর জন্য হহ্লথকাি ম িালুকরণ। 

সকল মাদ্রাসাে ‘বঙ্গবন্ধু ও 

মুরক্তযুি কন মার’ স্থাপন 

 

 

 

রশক্ষাথীয়দর মায়  মুরক্তযুয়ির হিিনা জাগ্রি করার জন্য সকল মাদ্রাসাে ‘বঙ্গবন্ধু ও মুরক্তযুি কন মার’ 

স্থাপন। 

 

 

 

ভূরমহ্ীনয়দর হিটায়বজ 

 

প্রকৃি ভূরমহ্ীনয়দর হিটায়বজ প্রস্ত্তি করা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নদী ব্যবস্থাপনা নবগঙ্গা নদী খনন এবং নদীর জরম অববধ দখল মুক্তকরণ করা। ইয়িাময়ে এর জন্য প্রস্তাব হপ্ররণ 

করা হ্য়েয়ে। 

 
হি-য়কোর হসণ্টার িালু 

কম মজীরব মায়েয়দর জন্য হি-য়কোর হসণ্টার িালু করা। 

িাি হসণ্টার স্থাপন র নাইদহ্ হজলাে একটি িাি হসণ্টার স্থাপন করা। 

 
রনরাপদ পারন এবং স্য ারনয়টশন রনরাপদ পারন এবং স্য ারনয়টশন কার্ মিময়ক সম্প্রসারণ করা হ্য়ব। 

 মৎস্য  অভোেম র নাইদহ্ হজলাে মৎস্য  অভোেম প্ররিষ্ঠা করা হ্য়ব। 

মসরজয়দর ইমাময়দর হিটায়বজ হজলার সকল মসরজয়দর ইমাময়দর হিটায়বজ প্রস্ত্তি ও সংরক্ষণ করা হ্য়ব। িাঁয়দর সয়ঙ্গ মায়  মায়  

মিরবরনমে সভা করা হ্য়ব। 

বারষ মক প্ররিয়বদন প্রকাশ হজলার উন্নেন কম মকায়ির রিত্র তুয়ল ধয়র বারষ মক প্ররিয়বদন প্রকাশ করা। 

সফটওেযায়রর মােয়ম 

মামলার আয়বদন  

সফটওেযায়রর মােয়ম নামজারর মামলাে আয়বদনকারীয়ক মামলার িাররখ এবং অনুয়মাদয়নর পর 

রিরসআর-এর খরি জানায়না হ্য়ব। 

অববধ দখলদার উয়চ্ছদ খাস জরম (কৃরষ-অকৃরষ), অরপ মি সম্পরত্ত, ওোকফ ও হদয়বাত্তর সম্পরত্তর হিটায়বজ প্রস্ত্তিকরণ এবং 

পর্ মােিয়ম অববধ দখলদার উয়চ্ছয়দর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ। 

ভূরম হসবা সহ্জীকরণ ভূরম উন্নেন কর রনধ মারণ কয়র ভূরম মারলকয়দর হমাবাইয়ল এসএমএস এর মােয়ম িা জানায়না এবং 

Online Land Tax Assessment & Collection System িালুকরণ। 

ই-য়মাবাইল হকাট ম ই-য়মাবাইল হকাট ম সম্পূণ মভায়ব বাস্তবােন ও পররিালনা অব্যাহ্ি রাখা হ্য়ব। 

ভূরম হসবাে িথ্য-প্রযুরক্তর 

ব্যবহ্ার রনরিিকরণ 

ভূরম ব্যবস্থাপনাে গরিশীলিা আনেয়নর জন্য অনলাইনরভরত্তক নামজাররসহ্ অন্যান্য কার্ মিয়ম িথ্য-

প্রযুরক্তর ব্যবহ্ার রনরিিকরণ। 

ভূরমর কার্ মিম 

রিরজটালাইয়জশন করা 

সকল উপয়জলা ও ইউরনেন ভূরম অরফয়স ই-নামজারর পিরি িালুকরণ এবং বায়জয়টর সকল প্ররিো 

রিরজটালাইয়জশন করা। 

ভূরম অরফয়সর হনটওোরকমং 

স্থাপন 

ইউরনেন ভূরম অরফসসমূয়হ্র সয়ঙ্গ সংরিষ্ট সকল উপয়জলা ভূরম অরফয়সর হনটওোরকমং স্থাপন করাসহ্ 

অয়টায়মশন রসয়েম িালুকরণ। 

খাস জরম বয়ন্দাবস্ত  অববধ দখলকৃি সরকারর খাস জরম উিারসহ্ ভূরমহ্ীনয়দর মায়  র্থার্থভায়ব খাস জরম বয়ন্দাবস্ত 

প্রদান ও ব্যবহ্াররভরত্তক ভূরম উন্নেন কয়রর দারব প্রস্ত্তি কার্ মিম সুিারুরূয়প বাস্তবােন করা। 
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ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 দুদয়ক স্থারপি হ্টলাইন নম্বর ১০৬ (হটাল রর) িথ্য বািােয়ন সংযুক্তকরণ এবং িা কম মকিমা-কম মিারীয়দর অবরহ্িকরণ; 

 কায়লটয়রট ভবয়নর সাময়ন উন্মুক্ত স্থায়ন একটি অরভয়র্াগ বাি স্থাপন করা আয়ে; 

 রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন সিিা হোর স্থাপন; 

 প্ররিটি দপ্তয়র বনরিকিা করমটি গঠন; 

 শিভাগ কম মকিমা কম মিারীয়দর সম্পদ রববরণী গ্রহ্ণ; 

 ই-য়টন্ডার/ই-রজরপ-এর মােয়ম িে কার্ ম সম্পাদন; 

 রনেরমি গণশুনারনর আয়োজন; 

 হরকি মরুম, রবআরটিএ ও পাসয়পাট ম অরফস দালালমুক্তকরণ; 

 জািীে শুিািার হকৌশলসংিান্ত প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ; এবং 

 ২০২০-২১ অথ মবেয়র ০২ জন কম মকিমা এবং ০২ জন কম মিারীয়ক জািীে শুিািার পুরস্কার প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : এ হজলাে হমাট ২০টি ইয়নায়ভশন কার্ মিম িলমান। িন্ময়ে র নাইদহ্ সদর উপয়জলাে 

০৯টি ইয়নায়ভশন কার্ মিম িলয়ে। ইয়নায়ভশন কার্ মিম ইয়িাময়ে ৫০% হথয়ক ৯০% হশষ হ্য়েয়ে। রনয়ম্ন উয়েখয়র্াগ্য ইয়নায়ভশন 

কার্ মিমগুয়লা তুয়ল ধরা হ্য়লা : 

িরমক  

উদ্ভাবয়নর নাম ও সংরক্ষপ্ত রববরণ  

 বাস্তবােনকারী 

দপ্তর/সংস্থার নাম 

 বাস্তবােন 

শুরু/শুরুর 

সম্ভাব্য িাররখ 

প্রিযারশি ফলাফল উপকারয়ভাগী 

০১  ‘হদশীে প্রজারির রবরভন্ন রবলুপ্তপ্রাে 

পারখয়ক সংরক্ষয়ণ প্রাকৃরিক অভোরণ্য 

বিরর, িায়দর বাসস্থান স্থাপন ও রবরভন্ন 

দুয়র্ মাগ হ্য়ি রক্ষাে কার্ মকর পদয়ক্ষপ 

গ্রহ্ণ’ 

হদশীে প্রজারির রবরভন্ন রবলুপ্তপ্রাে 

পারখয়ক সংরক্ষয়ণ প্রাকৃরিক অভোরণ্য 

বিরর, িায়দর বাসস্থান স্থাপন ও রবরভন্ন 

দুয়র্ মাগ হ্য়ি রক্ষাে কার্ মকর পদয়ক্ষপ 

গ্রহ্ণ কয়র পারখ মৃতুযর হ্ার হরাধ করাই 

প্রকল্পটির মূল উয়েশ্য। 

 হমাঃ মরজবর 

রহ্মান 

হজলা প্রশাসক 

র নাইদহ্ 

১০.০৩.২০২১ হদশীে প্রজারির রবরভন্ন 

রবলুপ্তপ্রাে পারখয়ক 

সংরক্ষয়ণ প্রাকৃরিক 

অভোরণ্য বিরর, 

িায়দর বাসস্থান স্থাপন 

ও রবরভন্ন দুয়র্ মাগ হ্য়ি 

রক্ষাে কার্ মকর 

পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ। 

বিমমান ও ভরবষ্যৎ 

পররয়বশ 

০৩ ‘িােলগ উইথ ইউথস  রভশন-২০২১ ও 

২০৪১’ 

বিমমান প্রজন্ম ২০২১ ও ২০৪১ রিষ্টায়ে 

হকমন বাংলায়দশ হদখয়ি িাে এবং 

িায়দর করণীে রবষয়ে বিমমান ও 

ভরবষ্যৎ প্রজয়ন্মর ময়ে আয়লািনার 

মােয়ম সম্যক ধারণা গ্রহ্য়ণর জন্যই এ 

প্রকল্পটি গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। 

 হমাঃ মরজবর 

রহ্মান 

হজলা প্রশাসক 

র নাইদহ্ 

১০.০৩.২০২১ ২০৪১ রিষ্টায়ে বিমমান 

প্রজন্ম হকমন 

বাংলায়দশ হদখয়ি িাে 

এবং িায়দর করণীে 

রবষয়ে  সম্যক ধারণার 

লাভ 

ভরবষ্যৎ প্রজন্ম 

০৪ ‘আত্মহ্িযা প্রবণিা প্ররিয়রাধ করর, 

সুন্দর ভরবষ্যৎ গরে’ 

র নাইদহ্ হজলাে আত্মহ্িযা প্রবণিা 

হবরশ। মায়স গয়ে ২৫টি আত্মিহ্যার 

ঘটনা ঘয়ট থায়ক। সয়িিনিামূলক 

 হমাঃ মরজবর 

রহ্মান 

হজলা প্রশাসক 

র নাইদহ্ 

১০.০৩.২০২১ সয়িিনিা বৃরির 

মােয়ম আত্মহ্িযার 

হ্াি হ্য়ি জনগণয়ক 

রক্ষার জন্য প্রকল্পটি 

বাস্তবারেি হ্য়চ্ছ। 

সাধারণ জনগণ 
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প্রিার প্রিরণার মােয়ম 

আত্মহ্িযারবয়রাধী সয়িিনিা বৃরির 

লয়ক্ষয প্রকল্পটি গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। এ 

লয়ক্ষয একটি স্বল্পবদঘ ময িলরচ্চত্র রনম মাণ 

করা হ্য়েয়ে, র্া প্রদশ ময়নর অয়পক্ষাে 

রয়েয়ে। 

০৬ ‘রিরজটাল মােয়ম শুনারন গ্রহ্ণ ও 

অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত’ 

অরধকাংশ সময়ে অরভয়র্াগকারীয়ক 

অরভয়র্াগ দারখল ও শুনারনয়ি 

অংশগ্রহ্য়ণর জন্য একারধকবার অরফয়স 

আসয়ি হ্ে। অরভযুক্তয়ক  অরফয়স এয়স 

শুনারনয়ি অংশ রনয়ি হ্ে। অয়নক সমে 

ব্যস্তিার কারয়ণ অয়নক অরভয়র্াগকারী 

শুনারনয়ি অংশ রনয়ি ব্যথ ম হ্ন। 

অরভয়র্াগকারী রভন্ন হজলার হ্য়ল 

সমস্য াটি আরও প্রকট আকার ধারণ 

কয়র। ফয়ল অরভয়র্াগ খাররজ হ্য়ে র্াে 

এবং অরভয়র্াগকারীর হভাক্তা রহ্সায়ব 

অরধকার সংরক্ষণ করা সম্ভব হ্ে না। 

অয়নক সমে অরভযুক্ত প্ররিষ্ঠান 

সমেমি উপরস্থি হ্য়ি পায়রন না, র্া 

অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত কার্ মিময়ক ব্যাহ্য়িা 

কয়র। পাশাপারশ হকারভি-১৯ 

সংিময়ণর রবষেটি রবয়বিনা কয়র 

অরধক হলাকয়ক একরত্রি না করা। 

সুিন্দন মন্ডল 

সহ্কারী পররিালক 

জািীে হভাক্তা 

অরধকার সংরক্ষণ 

অরধদপ্তর, হজলা 

কার্ মালে, 

র নাইদহ্ 

০৫.০৪.২০২১ রিরজটাল মােম 

ব্যবহ্ার কয়র 

অরভয়র্াগকারী ও 

অরভযুক্ত প্ররিষ্ঠানয়ক 

শুনারনয়ি অংশগ্রহ্য়ণর 

সুয়র্াগ কয়র হদওো। 

সকল হেরণর হসবা 

গ্রহ্ীিারা উপকৃি 

হ্য়বন। 

০৭ ‘জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর 

রহ্মায়নর মুযরাল এর প্ররিকৃরির 

হসৌন্দর্ ম বৃরিকরণ’ 

হকাটিাঁদপুর উপয়জলা পররষদ 

অভযন্তয়র অবরস্থি জারির রপিা 

বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর 

মুযরায়লর সমু্ময়খ হফ্ল্ার টাইলস বসায়না, 

এস এস পাইপ রদয়ে হবষ্টনী বিরর করা। 

জারির রপিার মুযরাল রনরাপত্তা 

রনরিি করার জন্য দুইটি রসরস 

কযায়মরা স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 

আসাদুিামান 

ররপন 

উপয়জলা রনব মাহ্ী 

অরফসার 

হকাটিাঁদপুর, 

র নাইদহ্ 

১ রিয়সম্বর 

২০২০ 

উপয়জলা পররষদ ও 

জারির রপিার 

মুযরায়লর হসৌন্দর্ ম বৃরি 

এবং নতুন প্রজয়ন্মর 

কায়ে জারির রপিার 

হিিনাে উদ বুি করার 

হক্ষয়ত্র ইয়মজ/ভাবমূরিম 

সৃরষ্টয়ি সহ্ােক ভূরমকা 

রাখয়ব। 

হকাটিাঁদপুর 

উপয়জলার সমগ্র 

জনগণ 

০৮ ‘রশক্ষণবা্ধ ব পররয়বশ সম্মি ‘হেরণ 

কক্ষ প্রতুত/ি করয়ি  মারল্টরমরিো হসট 

ও স্মাট মটিরভর মােয়ম হেরণ কক্ষ বিরর 

করা’ 

স্কুয়লর রনজস্ব িাোনারমক 

ওয়েবসাইয়টর মােয়ম স্কুল ব্যবস্থাপনা, 

হমাঃ ররফকুল 

ইসলাম, প্রধান 

রশক্ষক, হ্াট 

বারবাজার 

মােরমক রবযালে 

প্রকল্পটি 

০১.১০.২০১৯ 

শুরু হ্য়লও 

covid-19 

এর কারয়ণ 

প্রকল্পটি 

রশক্ষাথীয়দর হনর্তত্ব 

দায়নর সক্ষমিা, 

রবযালয়ের সকল 

রশক্ষাথীয়দর ICT 

ব্যবহ্ায়রর দক্ষিা, 

ইংরারজ ব্যবহ্ার করার 

 স্কুয়লর রশক্ষাথী 
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হর্মন-রশক্ষক রশক্ষাথীয়দর রনেরমি 

হ্ারজরা, ভরিম পরীক্ষার ফলাফল. 

Payment, Account, Salary, হনাটিশ, 

রুটিন, ই-লাইয়েরর, রমরিো কন মার, 

Class attendance, sms ইিযারদ রবষে 

রনেরমি আপয়লাি ও পররিালনা করা। 

কালীগঞ্জ,র নাইদ

হ্ 

বিমমায়ন 

স্থরগি আয়ে। 

দক্ষিা, রনেরমি 

উপরস্থরি, বনরিক 

মূল্যয়বাধ ইিযারদ 

রবষয়ে World 

standard quality 

অজমন করয়ি সক্ষম 

হ্য়ব। 

০৯ ‘পররয়বয়শর ভারসাম্য রক্ষাে 

অভোরণ্য স্থাপন’ 

ইদানীং অয়নক পত্রপরত্রকা হথয়ক শুরু 

কয়র রবভন্ন টক হশা হি হশানা র্াে এবং 

বাস্তয়বও হদখা র্াে আয়গর রদয়নর 

অয়নক প্রাণী আজকাল আর হদখা র্াে 

না, হর্মন, হবরজ, হপিা, গুইসাপ, 

কাঠরবোরল ইিযারদ, বা হদখা হগয়লও 

খুবই কম। সকল প্রাণীই পররয়বয়শর 

ভারসাম্য রক্ষাে গুরুত্বপূণ ম ভুরমকা রায়খ। 

প্ররিটি উপয়জলায়িই খু ুঁজয়ল রকছু খাস 

জরম পাওো র্ায়ব। ঐ জােগাগুয়লা র্রদ 

রপলার এবং িারকাটা রদয়ে রঘয়র রাখা 

র্াে, হকায়না প্রয়বশ পথ না থায়ক, 

িাহ্য়ল প্রাকৃরিকভায়বই রকছু না রকছু 

প্রাণী হসখায়ন বাসা বাঁধয়ব এবং 

বংশবৃরি করয়ব, র্া পররয়বয়শর 

ভারসাম্য রফররয়ে আনয়ি সাহ্ায্য 

করয়ব। 

হমা : হ্ারফজ 

হ্াসান, উপয়জলা 

কৃরষ অরফসার, 

হ্ররণাকুন্ডু, 

র নাইদহ্ 

০১.০৬.২০২১  পররয়বয়শর ভারসাম্য 

রক্ষাে হ্াররয়ে র্াওো 

প্রাণীগুয়লায়ক রফররয়ে 

আনয়ি সাহ্ায্য করয়ব। 

আগামীর প্রজন্ম 

১০ ‘সিিা হোর’ 

ময়হ্শপুর উপয়জলার ১০টি স্কুয়ল সিিা 

হোর গঠয়নর মােয়ম রশক্ষাথীয়দর 

বনরিকিা রবষয়ে রশক্ষা প্রদানসহ্ 

আদশ ম মানুষ রহ্সায়ব গয়ে হিালার জন্য 

প্রকল্পটি গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। 

হমাঃ আমজাদ 

হহ্ায়সন 

উপয়জলা 

মােরমক রশক্ষা 

অরফস, ময়হ্শপুর 

র নাইদহ্ 

জুলাই ২০১৯ অরজমি ৩০% সংরিষ্ট রশক্ষা 

প্ররিষ্ঠায়নর োত্র-

োত্রী ও 

রশক্ষক/কম মিারীবৃন্দ 

১১ ‘ওোি মরভরত্তক একটি গ্রাম সৃজন কয়র 

প্রয়িযকটি রবভায়গর সমন্বয়ে স্বরনভ মর 

গ্রাম রহ্সায়ব গয়ে হিালা’ 

র নাইদহ্ সদর উপয়জলার 

পাগলাকানাই ইউরনেয়নর ০৯ নং ওোি ম 

হবেবারে গ্রাম রনয়ে নামক প্রকল্পটি 

বাস্তবারেি হ্য়চ্ছ। 

 আব্দুল হ্াই 

রসরেক 

উপয়জলা সমাজ 

হসবা অরফসার 

র নাইদহ্ সদর 

র নাইদহ্ 

 

জুলাই ২০২০  রনব মারিি গ্রায়মর সকল 

কম মক্ষম ব্যরক্তয়ক 

দাপ্তররক সুরবধার 

আওিাে রনয়ে আসা 

এবং আথ ম সামারজক 

অবস্থার উন্নিকরয়ণর 

মােয়ম গ্রামটিয়ক 

স্বরনভ মর করা 

এই গ্রায়মর 

অরধবাসীগণ। 

১২  ‘দররদ্র মার জন্য মর্তত্বকালীন 

ভািায়ভাগীয়দর মায়  স্বাস্থযসম্মি 

স্য ারনটারর ন্যাপরকন রবিরণ’ 

প্রসূরি মায়েরা স্বাস্থযসম্মি স্য ারনটারী 

ন্যাপরকন ব্যবহ্ার না করাে নানরবধ 

 হরশমা খানম 

উপয়জলা মরহ্লা 

রবষেক অরফসার 

বশলকুপা 

র নাইদহ্ 

০৬-১২-২০২০  সয়ন্তাষজনক উপয়জলাধীন সকল 

দুস্থ ও অনগ্রসর 

মায়েরা 
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স্বাস্থয সমস্য ার সমু্মখীন হ্ে ও মার্ত 

মৃতুযর হ্ার বৃরি পাে। এ সমস্য া 

প্ররিয়রায়ধ এই উদ্ভাবনী উয়যাগ গ্রহ্ণ 

করা হ্ে।  

  

 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম: আয়বদয়নর সংখ্যা-১৭টি এবং সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা ১৭টি।  

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

 মুরজব জন্মশিবষ ম উদ র্াপন উপলয়ক্ষয মাননীে প্রধানমন্ত্রীর রনয়দ মশনা হমািায়বক ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীন ‘ক’ হেরণর ৫৯৩টি 

পররবায়রর প্রয়িযকয়ক ০২ শিক কয়র জরম এবং উক্ত জরমর উপর পাকা ঘর রনম মাণ কয়র হদওো হ্য়েয়ে। 

 কয়রানাভাইরায়স আিায়ন্তর হ্ার রনেন্ত্রণ, মৃতুযর হ্ার কম রাখা এবং মানুয়ষর দুঃখকষ্ট লাঘয়বর জন্য পর্ মাপ্ত পররমাণ  

মানরবক সহ্ােিা প্রদানসহ্ সদর হ্াসপািায়ল হসিাল অরিয়জন রসয়েম স্থাপন এবং অরিয়জন কনয়সনয়িটর ও হ্াইয়ফ্ল্া 

নয়জল হজাগাে করা হ্য়েয়ে। 

 জািীে রবরভন্ন উন্নেন অভীষ্ট লক্ষয ও হকৌশয়লর সয়ঙ্গ সামঞ্জস্য  হরয়খ র নাইদহ্ হজলা প্রশাসন কর্তমক সমৃরির হসাপায়ন 

র নাইদহ্; রূপকল্প ২০২১, হটকসই উন্নেন অভীষ্ট ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ শীষ মক পররকল্পনা দরলল প্রকাশ করা হ্য়েয়ে। 

 মুরজব জন্মশিবষ ম উদ র্াপন উপলয়ক্ষয বঙ্গবন্ধুয়ক রনয়ে প্রজন্ম হথয়ক প্রজন্ম কী ভাবয়েন হসইসব ভাবনাগুয়লা জানয়িই 

‘প্রজয়ন্মর ভাবনাে বঙ্গবন্ধু’ গ্রন্থটি প্রকাশ করা হ্য়েয়ে। 

 বাংলায়দয়শর স্থানরভরত্তক অনন্য ববরশষ্টয তুয়ল ধরার গুরুত্বপূণ ম উয়যাগ ‘হজলা োরন্ডং ও হজলা ব্র্যান্ডবুক’ প্রকাশনা। ‘কলা 

আর পান, র নাইদয়হ্র প্রাণ’-এই ট্যাগলাইন রনয়ে ২০১৮ রিষ্টায়ের হফব্রুোরর মায়স র নাইদহ্ হজলার ব্র্যান্ডবুক প্রকারশি 

হ্ে। র নাইদহ্ হজলায়ক সারায়দশ িথা সারারবয়শ্ব পরররিি কয়র তুলয়ি র নাইদহ্ হজলা ব্র্যান্ডবুক ব্যাপক ভূরমকা হরয়খয়ে। 

ইয়িাময়ে ব্র্যান্ডবুয়কর ৩ে সংস্করণ প্রকারশি হ্য়েয়ে। 

 র নাইদহ্ হজলা প্রশাসয়নর প্রধান হগয়ট মুযরায়লর মােয়ম ১৯৫২ ভাষা আয়ন্দালন হথয়ক শুরু কয়র ১৯৭১ রিষ্টায়ের 

মুরক্তযুয়ির ইরিহ্াস ফুটিয়ে হিালা হ্য়েয়ে। 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে : ই-হমাবাইল হকাট ম সফলভায়ব পররিালনার জন্য র নাইদহ্ হজলা প্রশাসন 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালে হথয়ক প্রশংসাপত্র অজমন কয়রয়ে। ভূরময়সবা সহ্জ ও আধুরনকােন করয়ি গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে রবরভন্ন উয়যাগ। 

বিমমায়ন ঘয়র বয়সই করা র্াে ভূরমর পি মার আয়বদন। ভূরময়সবা উন্নেয়ন জরমর পি মাসমূহ্ রিরজটারল আকমাইভ করা হ্য়েয়ে। র নাইদহ্ 

হজলা ও হজলাবাসীর উন্নেয়ন হজলা প্রশাসন র নাইদহ্ রনরলসভায়ব কাজ কয়র র্ায়চ্ছ। অনলাইয়ন নামজাররসহ্ ভূরমসংিান্ত নানারবধ 

কম মকাি দ্রূিসম্পন্ন করা হ্য়চ্ছ। মাঠ পর্ মায়ের নানারবধ সরকারর কম মকাি পররিালনা ও িদাররকর জন্য প্রাপ্ত বরাে অপ্রতুল থাকাে 

অয়নক উন্নেন পররকল্পনার র্থাথ ম বাস্তবােন সম্ভব হ্য়চ্ছ না। 

কুরষ্টো 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 কুরষ্টো হজলাে নতুন সারকমট হ্াউজ রনম মাণ; 

 কুরষ্টো হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে এবং বাসভবয়ন গায়ি মন লাইট স্থাপন; 

 কুরষ্টো হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে সাময়নর দুটি পুকুর (হজাো পুকুর) হক হকন্দ্র কয়র হসৌন্দর্ ম বধ মন কার্ মিম িথা রিরস 

পাকম রনম মাণ; 

 কুরষ্টো িাব ও হলরিস িায়বর সংস্কার; 

 হজলা প্রশাসয়কর হফসবুয়কর মােয়ম িাৎক্ষরণক অরভয়র্াগ রনষ্পরত্তর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ; 

 কুরষ্টো হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের সীমানা প্রািীর ও হগটরনম মাণ; 

 হজলা পর্ মায়ে জািীে শুিািার হকৌশল কম মপররকল্পনা ২০২০-২০২১ বাস্তবােন, পুরষ্কার প্রদান ও ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ; 
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 কুরষ্টো হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের সমু্ময়খ বঙ্গবন্ধু মঞ্চ রনম মাণ; 

 কুরষ্টো হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে বঙ্গবন্ধু কন মার স্থাপন; এবং 

 মুরজববয়ষ মর উপহ্ার রহ্সায়ব  মাননীে প্রধানমন্ত্রীর হনর্তয়ত্ব গৃহ্হ্ীনয়দর মায়  ৫০২টি গৃহ্ হ্স্তান্তর। 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 হগয়জয়টি কম মকিমায়দর িররমটরর ভবন রনম মাণ; 

 কুরষ্টো হজলাে নন হগয়জয়টি কম মকিমা/কম মিারীয়দর জন্য িররমটরর ভবন রনম মাণ; 

 কুরষ্টো হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের রনি িলাে রগ্রল রদয়ে রনরাপত্তা হবষ্টনী স্থাপন 

 কুরষ্টো হজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়ন গ্যায়রজ কাম পুরলশ ব্যারাক রনম মাণ; 

 কুরষ্টো হজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর পুকুয়রর িারপায়শর গাইি ওোল রনম মাণ; 

 কুরষ্টো হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের রপেয়নর অংয়শ ফলজ বৃক্ষ হরাপন; 

 হজলা পর্ মায়ে জািীে শুিািার হকৌশলকম মপররকল্পনা ২০২১-২০২২ প্রণেন ও ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ; 

 প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের হসাশ্যাল রমরিোসহ্ িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত সংিান্ত সকল কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

 রাজস্ব প্রশাসয়নর কার্ মিম আরও গরিশীল ও হবগবান করার লয়ক্ষয প্রয়োজনীে পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ; এবং 

 ই-নামজারর এবং অন য িট নামজাররর মােয়ম জনগণয়ক দ্রুি হসবা প্রদান। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 হকারবারনর পশু িে-রবিে অনলাইয়নসম্পন্ন করার সুরবধার জন্য হফসবুক হপজ ও ওয়েবসাইট বিরর কয়র অনলাইয়ন 

হকারবারনর পশু হকনায়বিার ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; 

 ই-নরথর কার্ মিম িলমান এবং নরথর রবষয়ে প্রাথরমক প্ররশক্ষণ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; এবং 

 কুরষ্টো হজলাে বিমমায়ন ৩৬টি ইয়নায়ভশন কার্ মিম ২০২০-২১ অথ মবেয়র হশায়করসং-এর জন্য উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

২০২০-২১ অথ মবেয়র হজলা প্রশাসন হ্য়ি হবসামররক প্রশাসয়নর িাকরররি অবস্থাে মৃতুযবরণকারী ১৩জন কম মকিমা/কম মিারীয়দর মায়  

১,০৪,০০,০০০/- (এক হকাটি িার লক্ষ) টাকার হিক রবিরণ করা হ্য়েয়ে। এ োো মাননীে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ িহ্রবল হ্য়ি ০৭ 

জয়নর মায়  ২,২০,০০০/-(দুই লক্ষ রবশ হ্াজার) টাকার হিক রবিরণ করা হ্য়েয়ে। হজলা প্রশাসয়নর ২০৭ জন কম মকিমা/কম মিারীগয়ণর 

বেয়র ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণসহ্ ই-নরথ ও আইরসটি রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। হর্সকল কম মকিমা/কম মিারী হকারভি-১৯ হরায়গ 

আিান্ত হ্য়েয়েন িায়দর ‘প্রধানমন্ত্রীর শুয়ভচ্ছা উপহ্ার’ হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম: কুরষ্টো হজলাে ২০১৯-২০২০ অথ মবেয়র িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর 

আয়লায়ক হজলাে হমাট ১১টি আয়বদন পাওো রগয়েয়ে। ইয়িাময়ে ০৭টি িথ্য সরবরাহ্ করা হ্য়েয়ে। 

নোইল 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 অসহ্াে ও আেেহ্ীনয়দর জন্য শারন্ত রনবাস রনম মাণ; অগ্রগরি : ২০% (জরমর সংস্থান করা হ্য়েয়ে। প্রশাসরনক অনুয়মারদন 

পাওো র্ােরন); 

 নোইল রিত্রা নদীর পায়ে হ্াট বারেো জরমদার বারেয়ি ‘হ্াট বারেো জরমদার বারে রিরস পাকম রনম মাণ’; অগ্রগরি : ৪৫%; 

 হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন বঙ্গবন্ধু ও মুরক্তযুি কন মার স্থাপন; অগ্রগরি : ৯৬%; 

 ‘আমার গ্রাম আমার শহ্র’ এ হলাগানয়ক সাময়ন হরয়খ প্ররিটি গ্রায়ম আধুরনক নগর সুরবধা সম্প্রসারণ; অগ্রগরি : ২৫%; 

 প্রাপ্ত িাক শিভাগ ই-ফাইরলংরসয়েয়ম আপয়লািকরণ ও রনষ্পরত্তকরণ; অগ্রগরি : ১০০%; 

 রভক্ষুকমুক্ত কার্ মিম হটকসইকরণ; অগ্রগরি ৬৫%; 

 হজলার সকল সরকারর প্ররিষ্ঠায়ন হি-হকোর হসণ্টার স্থাপন; অগ্রগরি : ২০%; 

 হজলার ভূরম ব্যবস্থাপনার সয়ঙ্গ সম্পৃক্ত সকল কম মিারীয়ক করম্পউটার প্ররশক্ষণ প্রদান; অগ্রগরি : ৯০%; 

 হজলার অন্তগ মি খাস পুকুরসমূয়হ্র িারলকা প্রণেন ও সংস্কার; অগ্রগরি : ৪০%;  

 নোইল সদর উপয়জলা ভূরম অরফয়সর রমউয়টশনসহ্ অন্যান্য আয়বদন অনলাইয়ন গ্রহ্ণ ও রনষ্পরত্ত; অগ্রগরি : ১০০%; 
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 নোইল হজলায়ক গৃহ্হ্ীনমুক্তকরণ এবং অগ্রগরি : ২১%; এবং 

 রশক্ষারমান বৃরি কয়ল্প রবযালয়ে মারল্টরমরিো িাস রুম িালুকরণ/বৃরিকরণ। অগ্রগরি : ৫০%। 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 বঙ্গবন্ধু ও মুরক্তযুয়ির হিিনা সমুন্নিকরণ; 

 হজলার আইনৃঙ্খললা পরররস্থরি সমুন্নিকরণ; 

 নোইল হজলায়ক মাদক ও বাল্যরববাহ্ মুক্তকরণ; 

 নোইলয়ক পর্ মটন সম্ভাবনামে হজলাে পররণিকরণ; 

 যুবসমাজয়ক িথ্য প্রযুরক্ত ও আইরসটিয়ি দক্ষ মানবসম্পয়দ রূপান্তরকরণ; 

 রবষমুক্ত শাকসবরজ ও ফলমূয়লর প্রদশ মনী েট বিরর, উৎপাদন এবং বাজারজািকরয়ণর ব্যবস্থাকরণ; 

 কৃরষরভরত্তক রশল্প কারখানা স্থাপয়ন রবরনয়োগ উৎসারহ্িকরণ; 

 মানসম্মি রশক্ষা রনরিিকরণ; 

 গৃহ্হ্ীনমুক্ত নোইল হজলা গঠন; 

 রভক্ষুক পূনব মাসন কার্ মিম হটকসইকরণ; 

 সরকার রনধ মাররি ‘আমার গ্রাম আমার শহ্র’ কম মসূরি বাস্তবােয়ন প্ররিটি গ্রায়ম আধুরনক নগর সুরবধা সম্প্রসারণকরণ; 

 উদ্ভাবন ও আইরসটির ব্যবহ্ার বৃরিকরণ; 

 িীো ও সংস্কৃরির রবকাশ সাধন; 

 ই-ফাইরলং কার্ মিম র্থার্থভায়ব বাস্তবােন; 

 ভূরম প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাে গরিশীলিা আনেন; 

 মহ্াসেয়কর পায়শ অববধ স্থাপনা অপসারণসহ্ মহ্াসেক র্ানবাহ্ন িলািয়লর উপয়র্াগী কয়র গয়ে তুয়ল 

পররকরল্পিভায়বমহ্াসেকগুয়লা সংরক্ষণ; এবং 

 স্থানীে সরকার প্ররিষ্ঠানসমূহ্ কার্ মকরকরণ। 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 মাদকদ্রব্য ব্যবসা ব্ধ  এবং মাদকয়সবীয়দর সুপয়থ আনােন কয়র মাদকমুক্ত নোইল হজলা গঠন; 

 ২০২১ রিষ্টায়ের ময়ে নোইল হজলায়ক বাল্যরববাহ্ মুক্তকরণ; 

 রবরভন্ন সয়িিনিামূলক কম মসূরি হর্মন-বাল্যরববাহ্, মাদক, ইভটিরজং প্ররিয়রায়ধ হমাবাইল হকাট ম পররিালনা; 

 হমাবাইল হকাট ম আইন, ২০০৯-এর িপরশলভুক্ত অন্যান্য সকল আইয়ন হমাবাইল হকাট ম পররিালনা; 

 হজলা উন্নেন সমন্বে সভার রসিান্তসমূহ্ বাস্তবােন এবং রবরভন্ন উন্নেনমূলক কার্ মিম পররদশ মন; 

 ভূরম প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাে স্বচ্ছিা ও গরিশীলিা আনেন; 

 অরধগ্রহ্ণকৃি ভূরমর ক্ষরিপূরয়ণর আয়বদন রনষ্পরত্তকরণ; 

 কয়লজ, মােরমক রবযালে ও মাদ্রাসার রশক্ষক, অরভভাবক, োত্র-োত্রী, মসরজয়দর ইমাম এবং স্থানীে জনগণয়ক রনয়ে 

সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাদ প্ররিয়রায়ধ দারেত্ব ও কিমব্যরবষেক সভার আয়োজন; 

 ভূরম প্রশাসয়নর কায়জর গরিশীলিা আনেয়নর লয়ক্ষয হজলা পর্ মায়ে হেষ্ঠ সহ্কারী করমশনার (ভূরম), হেষ্ঠ সায়ভ মোর, হেষ্ঠ 

ইউরনেন ভূরম সহ্কারী কম মকিমা এবংয়েষ্ঠ ইউরনেন ভূরম উপ-সহ্কারী কম মকিমায়ক সম্মননা প্রদান; 

 হজলা ভূরম ব্যবস্থাপনা কার্ মিম রবষয়ে বত্র-মারসক ভূরম বািমা প্রকাশ এবং ওয়েবসাইয়ট আপয়লািকরণ; 

 Online Complain Management System িালুকরণ; 

 হসবা গ্রহ্ীিায়দর জন্য ওোনেপ সারভ মস িালুকরণ এবং  

 রিরজটাল হরকি মরুম ব্যবস্থাপনা। 

ই-গভন্যমান্স /ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 মহ্ামারর কয়রানাভাইরাস (হকারভি-১৯) প্রাদুভ মায়ব হজলার োত্র-োত্রীয়দর হলখাপো িারলয়ে হনওোর জন্য নোইল 

‘অনলাইন প্রাইমারর স্কুল, আমার ঘর আমার স্কুল এবং লকিাউয়ন ঘয়র থারক, অনলাইয়ন িাস করর’-এ রশয়রানায়ম 

অনলাইন পাঠদান কার্ মিম পররিালনা করা; 
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 ‘হসফটি শপ অনলাইন মায়কমট’ : মহ্ামারর কয়রানাভাইরাস (হকারভি-১৯) সংিমণ হরায়ধ ঘয়র বয়স জনগণ িায়দর রনিয 

প্রয়োজনীে রজরনসপত্র, ঔষধ ইিযারদ িয়ের জন্য ‘হসফটি শপ অনলাইন মায়কমট’-এ রশয়রানায়ম অনলাইন মায়কমট িালুকরণ; 

 অন লাইয়ন ‘Narail Qurabani Hat’ হমাবাইল অযাপস : মহ্ামারর কয়রানাভাইরাস সংিমণ হরাধ এবং জনসাধারয়ণর স্বাস্থয 

ঝরকর রবষয়ে রবয়বিনাে রনয়ে পশুর হ্ায়ট না রগয়ে ঘয়র বয়স অনলাইয়ন হকারবারনর পশু িয়ের সুরবধায়থ ম ‘Narail Qurabani 

Hat’ হমাবাইল অযাপস বিরর; 

 ইউরিরস-এর মােয়ম নাগররক সনদপত্রসহ্ ৮টি হসবা অনলাইয়ন প্রদান : জনগয়ণর হদােগোে হসবা হপৌুঁয়ে হদওোর লয়ক্ষয 

হজলার সকল ইউরনেন রিরজটাল হসণ্টায়রর মােয়ম নাগররক সনদপত্রসহ্ ৮টি হসবা অনলাইয়ন প্রদায়নর ব্যবস্থা করা; 

 (উদ্ভাবনী ও আইরসটির ব্যবহ্ার বৃরি কয়র পর্ মােিয়ম হজলার সকল কম মকিমা/কম মিারীয়ক ই-নরথ ব্যবস্থাপনা রবষয়ে 

প্ররশক্ষণ; এবং 

 ‘িারুয়ণ্যর শরক্ত বাংলায়দয়শর সমৃরি’-এ হলাগানয়ক সাময়ন হরয়খ যুবয়গাষ্ঠীয়ক সুসংগঠিি, সুৃঙ্খলল এবং উৎপাদনমুখী 

শরক্তয়ি রূপান্তরকরণ। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 প্ররিমায়স হেষ্ঠ ই-নরথ ব্যবহ্ারকারী রনব মািন ও পুরস্কার প্রদান; 

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের সকল কম মকিমা ও কম মিারীয়দর ৬০ ঘণ্টা কয়র প্ররশক্ষণ প্রদান; 

 কম মরভরত্তক হসবা রবভাজন িাট ম প্রণেন; 

 হসবা সহ্জীকরণ (রিরজটাল হ্ারজরা, পররিেপত্র বিরর, রন্ট হিস্ক স্থাপন ও রসরস কযায়মরা স্থাপন);  

 প্ররিমায়স হসরা কম মিারী রনব মািন, সনদ ও পুরস্কার প্রদায়নর মােয়ম কয়ম ম উৎসারহ্িকরণ; এবং  

 কায়লটয়রট স্কুল প্ররিষ্ঠাকরণ। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা: ৩৯টি 

 সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা: ৩৯টি 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

 ১৯৪৭ হথয়ক ১৯৭১ সাল পর্ মন্ত স্বাধীনিা আয়ন্দালয়ন উয়েখয়র্াগ্য কম মকাি-সম্পরকমি ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলায়দশ’ শীষ মক হিিনা 

িত্বর রনম মাণ করা হ্য়েয়ে; 

 নোইল হজলায়ক রভক্ষুকমুক্ত করা হ্য়েয়ে; 

 হজলার রসএস ও এসএ হরকয়ি মর সকল খরিোয়নর হিটা করম্পউটায়র এরি করা হ্য়েয়ে; 

 হজলখানাে অপরাধী সংয়শাধয়নর কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে এবং কয়েরদয়দর প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্হ্া গ্রহ্ণ করা। 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে :  

 ‘CMS Portal’ (Card management system) : এই Portal-এর মােয়ম আইরি কাি মসংিান্ত র্াবিীে কার্ মিম, হর্মন-নতুন 

হভাটার বিরর, জািীে পররিেপত্র হ্ারায়না, সংয়শাধয়নর কাজ হসবা গ্রহ্ীিারা online-এ ঘয়র বয়সই সুন্দরভার সম্পাদন করয়ি 

পারয়বন; 

 কয়রানাভাইরায়সর সংিমণ প্ররিয়রায়ধ মাননীে প্রধানমন্ত্রীর রবয়শষ উপহ্ার রিরজটাল বাংলায়দয়শর সুরবধায়ক কায়জ লারগয়ে 

অনলাইয়ন রবরভন্ন কার্ মিম হর্মন-অনলাইন রশক্ষা কার্ মিম পররিালনা, অনলাইন হসফটিশপ, হকারবারনর হ্াট, অনলাইয়ন জনগয়ণর 

রবরভন্ন সমস্য া গ্রহ্ণ এবং রনষ্পরত্ত করাসহ্ রবরভন্ন যুয়গাপয়র্াগী পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ কয়র আইন-ৃঙ্খললা পরররস্থরি ও অথ মবনরিক 

গরিশীলিায়ক স্বাভারবক রাখা হ্য়েয়ে; 

 অরফস িত্বয়র হগালঘর রনম মাণ : অরফয়স আগি হসবাপ্রাথীয়দর বসার সুব্যবস্থা করার লয়ক্ষয অরফস িত্বয়র হগালঘর রনম মাণ; 

 িথ্য প্রযুরক্ত ব্যবহ্ায়রর মােয়ম রশক্ষার গুণগিমান উন্নেয়নর জন্য রবরভন্ন রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন মারল্টরমরিো প্রয়জটর, 

 ল্যাপটপসহ্ অন্যান্য রশক্ষা উপকরণ রবিরণ; এবং 

 ‘রিন নোইল রগ্রন নোইল’ কম মসূরির মােয়ম নোইল হজলায়ক পররচ্ছন্ন ও সবুজ নগরী রহ্সায়ব গয়ে হিালার জন্য হজলার 

রবরভন্ন স্থায়ন ১০ (দশ) লক্ষারধক বৃয়ক্ষর িারায়রাপণ এবং হজলার রবরভন্ন পয়েয়ন্ট িােরবন স্থাপন।  
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চুোিাঙ্গা 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর জন্মশিবারষকী র্থার্থ এবং উৎসবমুখর পররয়বয়শ উদ র্াপন এবং শারন্তর দূি 

নামক স্মররণকা প্রকাশ; 

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর জন্মশিবারষকী উদর্াপন উপলয়ক্ষয আয়লািনা সভা, সাংস্কৃরিক প্ররিয়র্ারগিা, 

হখলাধুলা ও সাংস্কৃরিক স্ধ যাসহ্ অন্যান্য গৃহ্ীি সকল কম মসূরির সফল বাস্তবােন; 

 ‘দুনীরির রবরুয়ি রজয়রা টলায়রন্স’ নীরি বাস্তবােয়নর জন্য সরকারর হসবা প্রদায়নর হক্ষয়ত্র জনসম্পৃক্তিা, জবাবরদরহ্ ও সুশাসন 

রনরিি করার লয়ক্ষয মাননীে প্রধানমন্ত্রীর সদে রনয়দ মশনা (‘দুনীরির রবরুয়ি রজয়রা টলায়রন্স’) বাস্তবােয়নর রনরমত্ত দুনীরি রবয়রাধী 

র যারল, আয়লািনা সভা, অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত কম মকিমা রনয়োগ, অরভয়র্াগ প্ররিকার বি স্থাপন, জািীে শুিািার হকৌশল বাস্তবােনসহ্ 

প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে;  

 কয়রানাভাইরাস (য়কারভি-১৯) প্ররিয়রায়ধ মাননীে প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা রনয়দ মশনা এবং স্বাস্থয মন্ত্রণালয়ের গাইি লাইন অনুর্ােী 

রবরভন্ন রবভায়গর ময়ে সারব মক সমন্বে, হজলা ও উপয়জলা করমটির কার্ মিম সম্পাদন, হমাবাইল হকাট ম পররিালনা, 

হ্াসপািালসমূয়হ্ লরজরেক সায়পাট ম প্রদান, মানরবক সহ্ােিা কার্ মিম পররিালনা, হখালা জােগাে বাজার পররিালনসহ্ 

প্রয়োজনীে সকল কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; 

 চুোিাঙ্গা কায়লটয়রট ভবয়ন ২০১৭ রিষ্টাে হ্য়ি োদ বাগান সৃরে করা হ্য়েয়ে। প্ররিরষ্ঠি োদ বাগায়নর উন্নেন, হসৌন্দর্ ম বধ মন 

এবং সম্প্রসারয়ণর কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; 

 জনপ্রশাসন প্ররশক্ষণ নীরিমালা অনুর্ােী কম মকিমা/কম মিারীয়দর জন্য বারষ মক ৬০ (ষাট) ঘণ্টা প্ররশক্ষণ কম মসূরি গ্রহ্ণ; ২০২০-২১ 

অথ মবেয়র ৩৬০ জন কম মিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে;  

 রবরসক রশল্প নগরী স্থাপয়নর জন্য জরম অরধগ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। ভূরম উন্নেনসহ্ রনম মাণ কাজ িলমান; 

 চুোিাঙ্গা হজলার জনসাধারয়ণর সমস্য াসমূহ্ দূরীকরয়ণ অরভয়র্ায়গর রভরত্তয়ি সপ্তায়হ্ ০১ (এক) রদন (বুধবার) রনেরমি গনশুনারন 

গ্রহ্ণ করা হ্য়চ্ছ। গি অথ মবেয়র হমাট ১৭৯ (একশি উনআরশ) রদয়ন ৫৯০ (পাঁিশি নব্বাই) জয়নর শুনারন গ্রহ্ণায়ন্ত সম্যসা 

সমাধান/প্রয়োজনীে পরামশ ম প্রদান করা হ্য়েয়ে;  

 হজলার নাগররকয়দর রিত্তরবয়নাদন এবং আগামী প্রজন্ময়ক সুস্থ ধারাে রবকরশি করার জন্য চুোিাঙ্গা হজলার দামুেহুদা 
উপয়জলার রশবনগর নামক স্থায়ন রিরস ইয়কা পাকম স্থাপন করা হ্য়েয়ে। ‘রিরস ইয়কাপাকম’ রনম মায়ণর কাজ িলমান একটি 

জলাশে এবং প্রাকৃরিক পররয়বশ সমৃি হমাট ১২৫ একর এলাকা রনয়ে ইয়কাপাকমটি চুোিাঙ্গা হজলা এবং িৎসংলগ্ন অন্যান্য 

হজলার নাগররকয়দর রিত্ত রবয়নাদয়নর স্থান রহ্সায়ব গয়ে উয়ঠয়ে। উক্ত রিরস ইয়কা পায়কম ১০৬ প্রজারির ১২,১৫৮ (বায়রা 

হ্াজার একশি আটান্ন)টি প্ররসি ও রবলুপ্ত প্রাে ফলজ, বনজ ও হভষজ গাে হরাপণ করা হ্য়েয়ে। ইয়কাপায়কম রিরজটাল সায়ভ ম 

সম্পাদন, মাোর োন প্রণেন করা হ্য়েয়ে (করপ সংযুক্ত)। এ োোও ২টি কয়টজ রনম মাণ, ৪টি রাইি রনম মায়ণর কাজসম্পন্ন 

হ্য়েয়ে, ৩০০০ রফট ওোক ওয়ে ও ওোি টাওোর রনম মায়ণর কাজ িলমান; 

 রিরস ইয়কা পাকময়ক আধুরনকীকরণ ও উন্নিমায়নর পর্ মটন ও রনম মল রবয়নাদন হকয়ন্দ্র উন্নীিকরয়ণর লয়ক্ষয প্রণীি মাোর োন 
অনুর্ােী িড়ুই ভারি নায়ম ০১টি রপকরনক হশি রনম মাণ, পুষ্প রাজয নায়ম একটি বাগান সৃজনসম্পন্ন করা হ্য়েয়ে; 

 অরধগ্রহ্ণকৃি জরমর ক্ষরিগ্রস্ত ভূরমর মারলকগণয়ক অরধগ্রহ্ণকৃি জরময়ি হর্য়ে সংরিষ্ট জরমর মারলক ও স্থানীে গণ্যমান্য 
ব্যরক্তবয়গ মর উপরস্থরিয়ি হিক রবিরণ করা হ্য়চ্ছ। ২০২০-২১ অথ মবেয়র ৩৩ জন ভূরমর মারলকয়ক ১২,০৫,৮৫,৮০৬/৮৫ টাকা 

রবিরণ করা হ্য়েয়ে; 

 হজলা হরকি মরুম হ্য়ি অনলাইয়ন ০১ এরপ্রল ২০২০ িাররখ হথয়ক জরমর পি মা সরবরায়হ্র কাজ শুরু করা হ্য়েয়ে। ০১ এরপ্রল, 

২০২০ িাররখ হ্য়ি ৩০ জুন ২০২১ িাররখ পর্ মন্ত ১৮০২ জনয়ক অনলাইয়নর মােয়ম জরমর পি মা সরবরাহ্ করা হ্য়েয়ে। এ 

োো রমরিো হসল, ম্যায়সনজারগ্রুপ এবং হহ্াোট্স অযাপ-এর মােয়ম জনগয়ণর গুরুত্বপূণ ম সমস্য া সমাধান করা হ্য়েয়ে; 

 অনলাইয়ন ভূরম হসবা প্রদান করার জন্য উপয়জলা ভূরম অরফয়স শিভাগ ই-নাম জাররর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। ২০২০-২০২১ 

অথ মবেয়র হজলার ০৪ (িার) টি ভূরম অরফয়স র্থািয়ম চুোিাঙ্গা সদর উপয়জলাে ৮০৯৯টি, আলমিাঙ্গা উপয়জলাে ৫৩৭২টি, 

দামুেহুদা উপয়জলাে-৩৯৫৭টি এবং জীবননগর উপয়জলাে ২৯৪৮টি সয়ব মায়মাট ২০৩৭৬টি ই-নাম জারর হকসসম্পন্ন হ্য়েয়ে; 
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 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র ভূরম উন্নেন কর আদাে সাধারণ ৪,৫৩,২৫,১০৪ (িার হকাটি রিপান্ন লক্ষ পঁরিশ হ্াজার একশি িার) 

টাকা এবং সংস্থা ৫৩,১০,৫২০ (রিপান্ন লক্ষ দশ হ্াজার পাঁিশি রবশ) টাকা আদাে কয়র সরকারর হকাষাগায়র জমা প্রদান 

করা হ্য়েয়ে; 

 ভূরম ব্যবস্থাপনাে হজলা প্রশাসয়নর হ্স্তয়ক্ষয়প ২০২০-২১ অথ মবেয়র ৫৬ একর অববধ দখয়ল থাকা সরকারর কৃরষ খাস জরম উিার 
এবং ৭.৯৫৫০ একর জরম ৩৪৯ জন ভূরমহ্ীনয়দর মায়  বয়ন্দাবস্ত প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 হদওোরন মামলা ও এস এফ হিটায়বজ বিরর করা হ্য়েয়ে; 

 ভূরম অরফয়স Wi-Fi Zone প্ররিষ্ঠা করা হ্য়েয়ে; 

 ভূরম উন্নেন কর হমলার আয়োজন করা হ্য়েয়ে; 

 রবরভন্ন সরকারর অরফয়স দালালয়দর হদৌরাত্ময করময়ে হসবা প্রদায়ন গরিশীলিা আনেয়ন হমাবাইল হকাট ম অরভর্ান বৃরি করা 
হ্য়েয়ে; 

 আইন-ৃঙ্খললা রনেন্ত্রয়ণ রনেরমি হমাবাইল হকাট ম পররিালনা করা হ্ে। ২০২০-২১ অথ মবেয়র ১৫৭৭টি হমাবাইল হকাট ম পররিারলি 

হ্য়েয়ে। হমাবাইল হকায়ট মর মােয়ম দরিয়ির সংখ্যা ৫১৩২ এবং আদােকৃি জররমানার পররমাণ ৬১,০৩,১৪০ টাকা; 

 হজলা প্রশাসনয়ক জনগয়ণর হদারয়গাোে হপৌুঁয়ে রদয়ি, নাগররক হসবায়ক সহ্জ ও গরিশীল করার লয়ক্ষয চুোিাঙ্গা হজলা প্রশাসন 

‘DC Chuadanga’ নামক হফসবুক আইরির মােয়ম িাৎক্ষরণক হসবা প্রদান কয়র র্ায়চ্ছ। বিমমায়ন এ হপয়জর ইউজার 

সংখ্যা ৫০০০ এবং ফয়লাোর সংখ্যা ১৫১৭৬ অরিিম কয়রয়ে; 

 ২০২১ রিোয়ের ময়ে চুোিাঙ্গা হজলাে বাল্যরববায়হ্র সংখ্যা শূয়ন্য নারময়ে আনার জন্য হজলার স্কুল, কয়লজ ও রবরভন্ন উন্মুক্ত 

স্থায়ন জনসয়িিনিামূলক সভার আয়োজন করা হ্য়চ্ছ। ভুো কারজ এবং অববধ রবয়ে পোয়নার কায়জ রনয়োরজি ব্যরক্তগয়ণর 

রবরুয়ি হমাবাইল হকাট ম পররিালনা অব্যাহ্ি আয়ে। বরণ মি কম মসূরিগুয়লায়ি স্কুল কয়লয়জর রশক্ষাথীসহ্ সবার অংশগ্রহ্ণ রনরিি 

কয়র বাল্যরববাহ্য়ক লাল কাি ম হদখায়নার মােয়ম বাল্যরববায়হ্র রবরুয়ি প্রিীকী আয়ন্দালন গয়ে হিালা হ্য়চ্ছ; 

 রশক্ষার মায়নান্নেয়ন এ হজলাে হজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ চুোিাঙ্গা কায়লটয়রট স্কুল অযান্ড কয়লজ স্থাপন ও উন্নেন করা হ্য়েয়ে। 
২০২০ সাল হ্য়ি এস.এস.রস পর্ মন্ত পাঠদায়নর স্বীকৃরি পাওো রগয়েয়ে এবং কার্ মিম শুরু হ্য়েয়ে। এ োো উক্ত প্ররিষ্ঠায়নর 

জন্য ৭িলা ভবয়নর রিজাইন োন অনুয়মাদন হ্য়েয়ে; 

 ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র চুোিাঙ্গা হজলার ৪৭টি রবযালয়ে মারল্টরমরিো িাসরুম এবং ৩২টি রবযালয়ে রসরসটিরভ স্থাপন করা 
হ্য়েয়ে ; 

 উপয়জলারভরত্তক রনেরমি রভরিও কনফায়ররন্সং-এর মােয়ম নাগররক শুনারন ও হসবা প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 হসবা প্রদায়ন প্রযুরক্তর ব্যবহ্ার রনরিি করয়ি হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে ২৪০ (দুইশি িরেশ) জন কম মকিমা/কম মিারীয়ক E-

Nothi, D-Nothi এবং E-mobile court সহ্ প্রয়োজনীে রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 হসবাপ্রাথীয়দর ইণ্টারয়নট হসবা প্রদায়নর জন্য সমগ্র হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে-য়ক ওোই-ফাই (Wi-Fi)-এর আওিাে আনা 

হ্য়েয়ে এবংয়জলার ৩৮টি ইউরনেয়নর মে ২৩টি ইউরনেয়ন pop লাইয়নর কাজসম্পন্ন হ্য়েয়ে। অবরশষ্ট ১৫টি ইউরনেয়ন pop 

লাইন স্থাপয়নর কাজ িলমান; 

 প্ররিটি গ্রায়ম নগর সুরবধা সম্প্রসারণ এবং ৪টি উপয়জলার ৪টি গ্রাময়ক রভয়লজ ২০৪১ ময়িল-এ রূপান্তর; 

 ৪টি গ্রায়ম ৪টি লাইয়েরর স্থাপন করা হ্য়েয়ে। উক্ত গ্রামসমূহ্য়ক ওোই-ফাই-এর আওিাে আনা হ্য়েয়ে। এ োো চুোিাঙ্গা সদর 

উপয়জলার হদাোর পাো গ্রায়ম হসালার লাইট স্থাপন, রাস্তা পাঁকাকরণ ও রবশুি খাবার পারনর ব্যবস্থা করা হ্য়েয়ে; 

 প্ররিব্ধ ীয়দর রশক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কায়জ সহ্ােিা প্রদান; 

 রভক্ষুকয়দর পুনব মাসন; 

 পররচ্ছন্ন গ্রাম পররচ্ছন্ন শহ্র বাস্তবােন; 

 হজলা প্রশাসন হ্য়ি প্রদত্ত সকল প্রকার লাইয়সন্স (আম মস লাইয়সন্স, রিরলং লাইয়সন্স) অন লাইয়ন প্রদান; 

 রশক্ষার মান উন্নেয়ন সকল মােরমক স্কুল এবং কয়লয়জ মারল্টরমরিো িাস ও বিমমান পরররস্থরিয়ি online class-এর   

মােয়ম পাঠদান ও mmc-হি online class upload 100% রনরিিকরণ; 

 প্রাথরমক রবযালেসমূহ্য়ক ররঙন স্কুয়ল রূপান্তর, আনন্দদায়নর মােয়ম পাঠদান, মুরক্তয়র্ািা কন মার স্থাপন এবং সকল স্কুয়ল সিিা 

হোর িালুকরণ; 
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 Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) এবং যুব উন্নেন অরধদপ্তয়রর মােয়ম যুবক-

যুবরিয়দর প্ররশক্ষণ প্রদানপূব মক কম মসংস্থায়নর ব্যবস্থা করা হ্য়েয়ে। (BIDA)-এর মােয়ম ৩৮৯ (রিনশি উননব্বই) জনয়ক 

প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। ইয়িাময়ে ১৯৫ (একশি পঁিানব্বই) জন উয়যাক্তা সফলভায়ব িায়দর কার্ মিম শুরু কয়রয়ে; 

 যুবক- যুবরি এবং রকয়শার-রকয়শারীয়দর মানরসক রবকায়শর লয়ক্ষয সকল প্রকার হখলাধুলার আয়োজন; 

 চুোিাঙ্গা হজলাে মুরজবশিবষ ম উপলয়ক্ষয মাননীে প্রধানমন্ত্রীর আেেণ-২ প্রকয়ল্পর আওিাে ২০২০-২১ অথ মবেয়র ৩০৯টি 

‘ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীন’ অথ মাৎ ‘ক’ হেরণর পররবারয়ক ০২ শিাংশ হ্ায়র ৬.১৮ একর খাস জরম বয়ন্দাবস্ত প্রদায়নর মােয়ম 

গৃহ্রনম মাণ করা হ্য়েয়ে;  

 হজলার আন্তঃরবভাগীে কম মকায়ির সমন্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর প্ররিশ্রুি প্রকল্পসমূহ্সহ্ হজলার প্রধান উন্নেন কম মকাি বাস্তবােয়ন 

সমন্বেকারীর দারেত্ব পালন; 

 মুরজবশিবয়ষ ম শি খামার স্থাপন প্রকল্প িলমান। উক্ত প্রকয়ল্পর আওিাে এ পর্ মন্ত ৬৫টি খামার স্থাপন করা হ্য়েয়ে।  

 ভূ-প্রাকৃরিক ববরশষ্টযসমূহ্ সংরক্ষণসহ্ পররয়বশ দূষয়ণর ফয়ল সৃষ্ট জলবায়ু পররবিময়নর রবরূপ প্রভাব হমাকারবলাে 

জনসয়িিনিা সৃরষ্ট,বনােন, রবরভন্ন প্রকল্প গ্রহ্ণ ও বাস্তবােয়ন সারব মক সহ্ােিা করা এবং সারব মক সমন্বে সাধন ও পররবীক্ষণ; 

 সরকার কর্তমক কৃরষ, স্বাস্হ্যয়সবা ও জনস্বাস্হ্য, পররবার পররকল্পনা, নারী ও রশশু, ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রাথরমক ও গণরশক্ষা   

এবং রশক্ষারবষেক গৃহ্ীি সকল নীরিমালা ও কম মসূরির সুষ্ঠু বাস্তবােন, িত্ত্বাবধান, পররবীক্ষণ ও সমন্বেসাধন; 

 সামারজক রনরাপত্তা ও দাররদ্রয রবয়মািয়ন রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভাগ কর্তমক গৃহ্ীি আমার বারে আমার খামারসহ্ রবরভন্ন প্রকল্প 

বাস্তবােয়ন সারব মক সহ্ােিা প্রদান ও কার্ মকর সমন্বে সাধন; 

 হজলা ম্যারজয়েরস ও রনব মাহ্ী ম্যারজয়েরস-সম্পরকমি র্াবিীে ক্ষমিা প্রয়োগ, হমাবাইল হকাট ম পররিালনা, হজলার সারব মক 

আইন-ৃঙ্খললা রক্ষাপূব মক জনজীবয়ন স্বরস্ত আনেন এবং রভরভআইরপয়দর রনরাপত্তাসংিান্ত কার্ মাবরল;  

 হজলার রাজস্ব প্রশাসয়নর সারব মক রনেন্ত্রণ, িত্ত্বাবধান এবং পররবীক্ষণ; 

 রবরভন্ন সামারজক সমস্য া হর্মন-য়র্ৌন হ্েরারন, নারী রনর্ মািন, মাদক হসবন, হিারািালান, হর্ৌতুক, বাল্যরববাহ্ ইিযারদ 

প্ররিয়রাধ/রনরসয়ন কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

 প্রবাসীয়দর হিটায়বজ প্রতুত/ি, রবয়দশগামী ব্যরক্তয়দর প্রিারণা ও হ্েরারন প্ররিয়রাধ এবং মানবপািার হরাধসহ্ প্রবাসী কল্যায়ণ 

র্াবিীে কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

 এনরজওয়দর কার্ মিম িদাররক ও সমন্বে, এনরজও কার্ মিয়মর ওভারল্যারপং প্ররিয়রায়ধ কম ময়ক্ষত্র রনধ মারয়ণ মিামি প্রদান 

এবং এনরজওয়দর অনুকূয়ল োেকৃি অয়থ মর পররবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ্ অন্যান্য কার্ মিম পররদশ মন/দশ মন; এবং 

 হজলা িথ্য বািােন হ্ালনাগাদকরণ, হসাশ্যাল রমরিো ব্যবহ্ার এবং রবরভন্ন পর্ মায়ে িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তসহ্ অন্যান্য 

রবষয়ে প্ররশক্ষণ কার্ মিম পররিালনা ও িদাররক। 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 উদ্ভাবনী উয়যাগ বৃরির মােয়ম হজলা প্রশাসয়নর কায়জ গরিশীলিা আনেন; 

 রিরস ইয়কা পায়কমর জন্য প্রণেনকৃি মাোর েযান অনুর্ােী রিরস ইয়কা পাকময়ক আধুরনক মায়নর পর্ মটন হকয়ন্দ্র উন্নীিকরণ;  

 জািীে করব কাজী নজরুল ইসলায়মর স্মৃরিরবজরেি আটিালা ঘর সংরক্ষণ ও নজরুল স্মৃরি গয়বষণা হকন্দ্র স্থাপন; 

 নাগররকরা ঘয়র বয়স হর্ন পি মা হপয়ি পায়র হসজন্য অনলাইয়ন আয়বদন গ্রহ্ণ ও ১০০% ভাগ পি মা সরবরায়হ্র রনরমত্ত অনলাইন 

কার্ মিম অব্যাহ্ি রাখাসহ্ শিভাগ ই-রমউয়টশন রনরিিকরণ; 

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর জন্মশিবারষকী উদর্াপন উপলয়ক্ষয গৃহ্ীি সকল কম মসূরির সফল বাস্তবােন; 

হসবাপ্রাথীয়দর ইণ্টারয়নট হসবা প্রদায়নর জন্য সমগ্র হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে-য়ক ওোই-ফাই (Wi-Fi)-এর আওিাে আনা 

হ্য়েয়ে এবংয়জলার ৩৮টি ইউরনেয়নর মে ২৩টি ইউরনেয়ন pop লাইয়নর কাজসম্পন্ন হ্য়েয়ে। অবরশষ্ট ১৫টি ইউরনেয়ন pop 

লাইন স্থাপয়নর কাজ িলমান; 

 আইন ৃঙ্খললা রক্ষা ও অপরাধ দমন এবং রবরভন্ন সরকারর অরফয়স দালালয়দর হদৌরাত্ম করময়ে হসবা প্রদায়ন গরিশীলিা আনেয়ন 

হমাবাইল হকাট ম অরভর্ান বৃরি র্া সরকারর অরফস ও হসবা সম্পয়কম নাগররকয়দর আস্থা বাোয়ব। পররয়বয়শর ভারসাম্য রক্ষাে 

সকল উপয়জলাে ইয়কাপাকম বিরর; 
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 চুোিাঙ্গা হজলা শহ্য়র হশখ রায়সল রশশু পাকম স্থাপন; 

 নাগররক হসবা আরও গরিশীল করার জন্য হজলা, উপয়জলা ও ইউরনেন পর্ মায়ের কম মিারীয়দর িথ্য প্রযুরক্তয়ি দক্ষ করার 

লয়ক্ষয প্ররশক্ষণ প্রদান; 

 প্ররিব্ধ ীয়দর রশক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কায়জ সহ্ােিা প্রদান; 

 চুোিাঙ্গা হজলায়ক মাদকমুক্ত ও বাল্যরববাহ্ মুক্তকরণ; 

 রভক্ষুকয়দর পুনব মাসন; 

 পররচ্ছন্ন গ্রাম পররচ্ছন্ন শহ্র বাস্তবােন; 

 রবরসক রশল্প নগরী উন্নেন; 

 রশক্ষার মান-উন্নেয়ন সকল মােরমক স্কুল এবং কয়লয়জ মারল্টরমরিো িাস িালুকরণ; 

 মহ্াসেয়ক রনরাপদ িলািল রনরিি করয়ি মহ্াসেয়ক অবরস্থি সকল হ্াট-বাজারসমূহ্য়ক মহ্াসেক হ্য়ি দূয়র স্থাপন;  

 যুবক-যুবরি এবং িরুণ-িরুণীয়দর মানরসক রবকায়শর লয়ক্ষয সকল প্রকার হখলাধুলার আয়োজন; 

 জনগণয়ক দ্রুি হসবা প্রদায়নর লয়ক্ষয হজলা প্রশাসন কর্তমক পররিারলি হফসবুক হপজসহ্ অনলাইনরভরত্তক কার্ মিম হজারদার 

করা; এবং  

 কয়রানাভাইরাস (য়কারভি-১৯) প্ররিয়রায়ধ প্রয়োজনীে কার্ মিম গ্রহ্ণ। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম: ইয়নায়ভশন রবষয়ে এ হজলাে (০১) একই স্তয়ম্ভ একটি ইউরনেয়নর বীর মুরক্তয়র্ািাগণয়ক 

একীভূি করার লয়ক্ষয ৪টি ইউরনেয়ন একটি কয়র বীর ঠিকানা রনম মাণ (০২) হকারভি-১৯ পরবিী হবকার সমস্য া সমাধায়ন রর-ল্যারন্সং 

প্ররশক্ষণ হজারদার কয়র কম মসংস্থান সৃরষ্ট। রবরভন্ন প্রজারির ফয়লর বাগান বিরর (োগন, মালটা, আঙ্গুর, রপোরা ইিযারদ)সহ্ ৬৪টি 

প্রকয়ল্পর কাজ িলমান। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম: 

হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে কম মরি কম মিারীয়দর ময়ে হ্য়ি প্ররিমায়স ই-ফাইরলং-এ ১ম, ২ে ও ৩ে স্থান অরধকারীয়দর পুরস্কৃি করা 

হ্ে।কায়লয়টয়রয়ট স্থারপি হি-য়কোর হসণ্টার এবং হেে রফিার কন মার কার্ মকর করা হ্য়েয়ে।এ োো হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর জন্য কযারন্টন স্থাপয়নর প্রয়োজনীে উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে।  

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা-০২টি, সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর 

সংখ্যা-০২টি এবং িথ্য করমশন বরাবর আরপল দায়ের হ্েরন। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

রভক্ষুক পুন মবাসন মায়কমট রনম মাণ : জীবননগর উপয়জলাে আেেণ প্রকয়ল্পর জরময়ি জাইকার অথ মােয়ন রভক্ষুক পুন মবাসন মায়কমট বিরর 

করা হ্য়েয়ে। প্রাে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রভক্ষুকয়দর জন্য ২০ (রবশ)টি হদাকানঘর হদওো হ্য়েয়ে এবং িায়দর প্রয়িযকয়ক ২০,০০০ (রবশ 

হ্াজার) টাকা হ্ায়র পু ুঁরজ হদওো হ্য়েয়ে। উয়েখ্য, খুলনা রবভাগয়ক রভক্ষুকমুক্ত করার ইয়নায়ভশন কার্ মিয়মর অংশ রহ্সায়ব এ হজলাে 

১৫৯৫ (এক হ্াজার পাঁিশি পঁিানব্বই) জন রভক্ষুকয়ক পুন মবাসন করা হ্য়েয়ে। 

হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, চুোিাঙ্গা ও চুোিাঙ্গা সারকমট হ্াউয়জর রনরাপত্তা ও হসৌন্দর্ ম বৃরির জন্য হমইন হগট রনম মায়ণর কাজ  

িলমান। 

খুলনা 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর প্ররশক্ষণ :  

গি ২০২০-২১ অথ মবেয়র রনম্নবরণ মি প্ররশক্ষণ হকায়স ম প্ররশক্ষণাথীগণ প্ররশক্ষণ গ্রহ্ণ কয়রয়েন : 

িরমক কম মকিমা/কম মিারী প্ররশক্ষয়ণর নাম সংখ্যা 

1.  ১ম হেরণ আইন ও প্রশাসন ২ 

2.  ১ম হেরণ বুরনোরদ ৬ 
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িরমক কম মকিমা/কম মিারী প্ররশক্ষয়ণর নাম সংখ্যা 

3.  ১ম হেরণ সায়ভ ম অযান্ড হসয়টলয়মন্ট ৩ 

4.  ১ম হেরণ ‘উপয়জলা পররষয়দর পররকল্পনা ও হসবাপ্রদানসম্পরকমি হমৌরলক প্ররশক্ষণ’ ৭ 

5.  ১ম হেরণ অনলাইয়ন (রমে পিরিয়ি) ০৫ (পাঁি) মাস হমোয়দ ১২০িম আইন ও প্রশাসন প্ররশক্ষণ ২ 

6.  ১ম হেরণ ‘২ে রনব মাহ্ী ম্যারজয়েরস ও হমাবাইল হকাট ম রবষেক অনলাইন প্ররশক্ষণ’ ২ 

7.  ১ম হেরণ ‘৩ে হবরসক ভূরম ব্যবস্থাপনা ররয়রশাস ম হকাস ম-২০২১’ ২ 

8.  ১ম হেরণ ‘ভূরম অরধগ্রহ্ণরবষেক প্ররশক্ষণ হকাস ম-২০২১’ ১ 

9.  ১ম হেরণ Office Management 02 

10.  ১ম হেরণ Financial Menagement Course ০২ 

 

এ োো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মরিউল অনুর্ােী ২৫৩ জন কম মিারীয়ক বারষ মক ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়র্য়ে।  

রনয়োগ ও পয়দান্নরি : 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়র ৭৫টি পয়দ নতুন রনয়োগ প্রদান করা হ্য়েয়ে এবং ০৯টি পয়দ পয়দান্নরি প্রদান করা হ্য়েয়ে।  

হপনশন সংিান্ত : ২০২০-২১ অথ মবেয়র রনম্নবরণ মি হপনশন মঞ্জুর করা হ্য়েয়ে: 

 

হস্বচ্ছাে 

অবসর 

হভাগীর 

সংখ্যা 

৫৯ বের 

পূরিময়ি 

হপনশন 

অক্ষমিা 

জরনি 

অবসর 

িাকরররি 

অবস্থাে 

মৃতুযবরণকারীর 

পাররবাররক 

হপনশন 

পাররবাররক 

হপনশন 

প্ররিব্ধ ী 

হপনশন 

শিভাগ হপনশন 

সমাপ মণকারীর 

পাররবাররক 

রিরকৎসা ভািা 

ও উৎসব ভািা 

হভাগীর সংখ্যা 

০৩ ২৩ ০১ ০৫ ০২ ০১ ০৩ 

 

হমাবাইল হকাট ম পররিালনাসংিান্ত : 

প্রমাপ অনুর্ােী রনেরমি হমাবাইল হকাট ম পররিালনা করা হ্য়েয়ে এবং হ্য়চ্ছ। ২০২০-২১ অথ মবেয়র হমাট হমাবাইল হকাট ম পররিালনা করা 

হ্য়েয়ে ১৬২১টি ও হমাট মামলা রুজু করা হ্য়েয়ে ৬০০২টি। ৬১৯২ জনয়ক ৯৫৭৭৯৩৩/-টাকা অথ মদয়ি দরিি করা হ্য়েয়ে এবং ৫৩৫ 

জনয়ক রবরভন্ন হমোয়দ কারাদি প্রদান করা হ্য়েয়ে।  

আয়গ্নোস্ত্র লাইয়সন্সসংিান্ত : 

খুলনা হজলাে হমাট আয়গ্নোস্ত্র লাইয়সন্স ২১৯৩টি। এর ময়ে ২০২০ রিষ্টায়ে নবােন ১৯৫৬টি ২০২১ রিোয়ে নবােন ১৯৪৫টি এবং ই-

আয়গ্নোস্ত্র লাইয়সন্স করা হ্য়েয়ে ১১৩৪টি এবং কার্ মিম িলমান। এ োো অযারসি লাইয়সন্স ২৭৬টি-এর ময়ে নবােন ২২২টি, রসয়নমা 

হ্য়লর লাইয়সন্স ১৫টি-এর ময়ে ০৪টি িলমান এবং রাসােরনক দ্রয়ব্যর লাইয়সন্স ০৩টি। 

নতুন রিরলং লাইয়সন্স ও পুরািন রিরলং লাইয়সন্স নবােনসংিান্ত : 

২০২০-২১ অথ মবেয়র হমাট ৮৪টি নতুন রিরলং লাইয়সন্স প্রদান করা হ্য়েয়ে এবং ১৮৯১টি পুরািন রিরলং লাইয়সন্স নবােন করা হ্য়েয়ে। 

আইরসটিসংিান্ত : 

হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, খুলনাে ই-গভন্যমান্স রনরিি করার লয়ক্ষয ২০২০-২১ অথ মবেয়র www.nothi.gov.bd এর মােয়ম দাপ্তররক 

কাজ করা হ্য়েয়ে। এ কার্ মালয়ের কম মকিমা/কম মিারীয়দর অরফয়সর উপরস্থরি/প্রস্থান রিরজটাল হ্ারজরা হমরশয়নর মােয়ম গ্রহ্ণ করা 

হ্য়চ্ছ। অরফয়সর রনরাপত্তাকয়ল্প সমগ্র অরফসয়ক রসরসটিরভর আওিাে আনা হ্য়েয়ে। হপপারয়লস অরফস বাস্তবােয়ন কাগয়জর ব্যবহ্ার 
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হ্রাস করার জন্য রবরভন্ন সভার হনাটিশ হপ্ররয়ণ ই-নরথ, ই-হমইল এবং SMS-এর মােয়ম সংরিষ্ট প্রাপয়কর রনকট হপ্ররণ করা হ্য়চ্ছ। 

রিরজটাল বাংলায়দশ রবরনম মায়ণ আইরসটিসংিান্ত কার্ মিম পররিালনা করা হ্ে। 

সাটি মরফয়কট মামলাসংিান্ত : 

জুলাই/২০২০ হ্য়ি জুন/২০২১ পর্ মন্ত হমাট মামলার সংখ্যা : ৬৭টি এবং টাকার পররমাণ ৫৩৪৫০৭৫৪/-। রনষ্পরত্তকৃি মামলার সংখ্যা 

১২৫টি এবং আদােকৃি টাকার পররমাণ ৩৩৫৪৫৯৭১০/-। 

সভা হসরমনারসংিান্ত 

গি ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, খুলনাে ১২৯২টি সভা ও ৯৯টি হসরমনায়রর আয়োজন করা হ্ে। 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা: 

মানসম্মি রশক্ষা রনরিিকরণ। দক্ষ ও জনবা্ধ ব প্রশাসন গঠন। নাগররক হসবা সহ্জীকরণ। হজলা প্রশাসয়নর সকল স্তয়র রসরস কযায়মরা 

স্থাপয়নর মােয়ম হসবা কার্ ম মরনটররং ও রনরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নেন। রিরজটাল হরকি মরুম স্থাপন। কম মকিমা ও কম মিারীয়দর প্ররশক্ষণ 

প্রদান। রিরজটাল হ্ারজরা পিরি প্রবিমন। নারী উন্নেয়ন রবয়শষ উয়যাগ গ্রহ্ণ। বাল্যরববাহ্ হরায়ধ কার্ মিম গ্রহ্ণ। রশশুয়দর জন্মরনব্ধ ন 

রনরিিকরণ। দুয়র্ মাগ হমাকারবলাে সরকায়রর আধুরনক পররকল্পনা বাস্তবােন। নদী িীরবিী বাঁধ ভাঙন হরাধ ও সুয়পে পারনর রনরাপত্তা 

প্রদান। বাল্যরববাহ্মুক্ত হজলা হঘাষণার উয়যাগ গ্রহ্ণ করা। ক্ষরিকর রাসােরনক দ্রব্যমুক্ত ফল ও সবরজ উৎপাদন ও বাজারজািকরণ 

কার্ মিম গ্রহ্ণ। গৃহ্হ্ীনয়দর জন্য গৃহ্রনম মাণ কয়র হদওো। হবকার যুবক ও যুব মরহ্লায়দর রর ল্যারন্সং ও রবরভন্ন প্রকার আেবধ মনমূলক 

প্ররশক্ষণ প্রদান। খুলনা হজলার মরহ্লা উয়যাক্তায়দর বিরর পণ্য বাজারজািকরয়ণর হক্ষয়ত্র রবয়শষ উয়যাগ গ্রহ্ণ। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

 কেরা ও পাইকগাো উপয়জলাে সুয়পে পারন সরবরাহ্ বাস্তাবােয়নর লয়ক্ষয ০১টি প্রকল্প গ্রহ্ণ; 

 পাইকগাো উপয়জলাে হপৌর এলাকাে রনরাপদ পারন সরবরাহ্ ও স্য ারনয়টশন ব্যবস্থার উন্নেয়নর লয়ক্ষয নতুন একটি প্রকল্প 

অনুয়মাদন; 

 দায়কাপ উপয়জলাে সুয়পে পারন সরবরাহ্ ও স্য ারনয়টশন ব্যবস্থা উন্নেয়নর স্বায়থ ম নতুন একটি প্রকল্প গ্রহ্ণ; 

 কৃষকয়দর কৃরষ পয়ণ্যর ন্যায্যমূল্য রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয কৃষক বাজার স্থাপয়নর কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

 কয়রানাকালীন হজলার সকল বেরস সকল মানুয়ষর জন্য সুস্বাস্থয ও কল্যাণ রনরিিকরয়ণ নবজািয়কর মৃতুযহ্ার, ৫ বের 

বেরস রশশু মৃতুযর হ্ার এবং মার্তমৃতুযর হ্ার এবং সেক দুঘ মটনাে মৃতুযর হ্ার আরও করময়ে আনার কার্ মিম গ্রহ্ণ; এবং 

 উপকূলীে নদী ভাঙন এলাকাে হটকসই হবরে বাঁধ রনম মায়ণর জন্য উয়যাগ গ্রহ্ণ। 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

ই-নরথর মােয়ম অরফয়সর সকল কার্ মিম গ্রহ্য়ণর মােম হলস হপপার অরফস বাস্তবােন; 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর জন্য রিরজটাল হ্ারজরার ব্যবস্থা করা; এবং 

অরফয়সর সকল কার্ মিম রসরস কযায়মরার আওিাভুক্ত করা। 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম :  

২০২০-২০২১ অথ মবেয়র ০৪টি রবভাগীে মামলা রুজু হ্য়েয়ে এর ময়ে ০২টি রবভাগীে মামলা রনষ্পরত্ত করা হ্য়েয়ে এবং ০২টি রবভাগীে 

মামলা অরনষ্পন্ন রয়েয়ে। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 দায়কাপ উপয়জলাে িরমুয়জর ব্যবসাে মেস্বত্বয়ভাগীয়দর হদৌরাত্ময বয়্ধ র রনরমত্ত িরমুজ িারষয়দর িথ্যসংবরলি হিটায়বজ 

 প্রতুত/ি করা হ্য়েয়ে; 

 কয়রানাকালীন রশক্ষা প্রদায়নর জন্য দু’টি ইউটিউব ও হফসবুক হপজ হখালা হ্ে; 

 আয়গ্নোয়স্ত্রর লাইয়সন্স স্মাট মকায়ি ম পররণি করা হ্ে; 

 কয়রানাকালীন অনলাইয়ন রিরকৎসা হসবা প্রদায়নর জন্য Online Medicine Mart, khulna Apps ও জরুরর 

 হসবা খুলনা নামক গুগল Apps িালু; এবং 
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 সকল ধরয়ণর সরকারর স্বাথ ম সংরিষ্ট ভূরম (খাস জরম, জলমহ্াল, সােরািমহ্াল, হ্াট-বাজার, পররিযক্ত সম্পরত্ত, অরপ মি সম্পরত্ত, 

বসেদপুর িাে িথ্যসংবরলি ‘হটকসই রিরজটাল ভূরম িথ্য ব্যাংক’ নামক App িালু। র্ার ওয়েবসাইট khulnalsm.com. 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : গি ২০২০-২১ অথ মবেয়র ২৫ জন কম মকিমায়ক এবং ২৫৭ জন কম মিারীয়ক রবরভন্ন প্রকার 

প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্ে, র্া িায়দর কম মজীবয়নর দক্ষিা অজময়ন সহ্ােক হ্য়ব। এ োো কম মকিমাগয়ণর জন্য সাপ্তারহ্ক ‘আইন-িি মা 

কম মসূরি’ প্রণেন করা হ্য়েয়ে। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : 

িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদন সংখ্যা সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা িথ্য করমশন বরাবর দায়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা 

৩০ ২৭ -- 

 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

 হশখ হ্ারসনা হমরিকযাল রবশ্বরবযালে স্থাপয়ন প্রশাসরনক হর্াগায়র্াগ ও অনুয়মাদন লাভ; 

 রূপসা উপয়জলাে অথ মবনরিক হজান স্থাপয়নর জন্য প্রস্তাব হপ্ররণ; 

 হশখ রায়সল ইয়কা পাকম (৪৩ একর খাস জরময়ি বাস্তবােনাধীন); এবং 

 দায়কাপ উপয়জলার বরনশান্তাে হর্ৌনপেীর রশশুয়দর রশক্ষার পথ সুগম করয়ি িায়দর জন্য দু’টি হহ্ায়েল রনম মাণ। 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে : 

(১) উপয়জলা পর্ মায়ে কয়রানাকালীন এবং কয়রানা পরবিী সময়ের জন্য উপয়জলা স্বাস্থয কময়েয়ি জনগণয়ক অরিয়জন 

সরবরাহ্ রনিিকয়ল্প অরিয়জন রসরলন্ডার ব্যাংক, হ্াইয়ফ্ল্ান্যাসাল কযায়নালাসহ্ ২০ শয্যারবরশষ্ট আইরসইউ সুরবধার রভরত্তমূল 

স্থাপন প্রকল্প গ্রহ্ণ। 

(২) দায়কাপ উপয়জলার বারনশান্তা ইউরনেয়নর হর্ৌন পেীর রশশু/রকয়শারীয়দর সুস্থ স্বাভারবক জীবনধারাে রফররয়ে আনার লক্ষয 

রবনামূয়ল্য রশক্ষা ও আবাসন প্রকল্প। 

(৩) খুলনা হজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ প্ররিটি প্রাথরমক ও মােরমক রবযালয়ে ‘িাইল্ড ইনটিরগ্রটি ও রশশু বঙ্গবন্ধু হফারাম’স্থাপন। 

(৪) খুলনা হজলার রবরভন্ন স্কুল ও কয়লয়জ োত্র-োত্রীয়দর জন্য হ্াইরজন কন মার স্থাপন। 

বায়গরহ্াট  

২০২০-২০২১ অথ মবেয়র কম মপররকল্পনা : 

 িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তর মােয়ম দ্রুি ও স্বল্পিম সময়ের ময়ে অরধকির স্বচ্ছিার সয়ঙ্গ জনগয়ণর প্রাপ্য হসবা রনরিিকরণ; 

 হজলার জীবববরিত্রয রক্ষা ও খায রনরাপত্তা রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয পররয়বশবা্ধ ব প্রযুরক্তর ব্যবহ্ার এবং লবণাক্তিাপ্রবণ 

উপয়জলাসমূয়হ্ সুয়পে পানীে জয়লর সুব্যবস্থা রনরিিকরণ; 

 ভূরম অরধগ্রহ্য়ণর ফয়ল ক্ষরিগ্রস্ত ব্যরক্তয়দর অনলাইয়ন আয়বদন গ্রহ্ণ এবং ক্ষরিপূরয়ণর অথ ম (হিক) বারে বারে রগয়ে রবিরণ 

রনরিিকরণ; 

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর জন্মশিবারষ মকী ‘মুরজববষ ম’-হক সাময়ন হরয়খ গৃহ্হ্ীনয়দর গৃহ্ ও ভূরম প্রদানপূব মক 

আেেণ প্রকয়ল্পর মােয়ম পুনবাস মন রনরিিকরণ; 

 হজলা প্রশাসন হথয়ক প্রদত্ত সকল ধরয়নর লাইয়সন্স প্রদান ও নবােন কার্ মিম রিরজটালকরণ এবং অন্যান্য িথ্য হসবা সম্প্রসারণ 

এবং অনলাইন েযাটফম ম ব্যবহ্ার কয়র রশক্ষাথীয়দর রনয়ে অনলাইন িাসসহ্ রবরভন্ন রশক্ষামূলক কার্ মিম পররিালনা; 

 ভূরম অরধগ্রহ্য়ণর সকল নতুন এল.এ হকয়সর ক্ষরিপূরণ প্রদান প্ররিোয়ক রিরজটাইজকরণ; 

 প্রশাসরনক দক্ষিা বৃরি, িথ্যপ্রযুরক্তর র্থার্থ ব্যবহ্ার ও হসবাদািায়দর দৃরষ্টভরঙ্গর পররবিমন এবং উদ্ভাবন িি মার মােয়ম 

সমোবি ও মানসম্মি হসবা রনরিিকরণ; 

 হজলা পর্ মায়ে সরকারর ও হবসরকারর সকল উন্নেনমূলক কার্ মিমসমূয়হ্র কার্ মকর সমন্বেসাধন; 
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 দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপনা, বনােন, জলবায়ু পররবিমন ও পররয়বশ সংরক্ষণসহ্ হটকসই উন্নেন লক্ষযমাত্রা অজমন ত্বরারন্বিকরণ এবং 

সামারজক রনরাপত্তামূলক কার্ মিম বাস্তবােন হজারদারকরণ; 

 রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাে গরিশীলিা আনেন ও হজলা ম্যারজয়েরসর মােয়ম জনৃঙ্খললা ও জনরনরাপত্তা সংহ্য়িাকরণ, 

মুরক্তয়র্ািায়দর কল্যাণ সাধন এবং ই-য়সবা প্রদায়নর মােয়ম জনগয়ণর হদারয়গাোে হসবা হপৌুঁোয়নার পাশাপারশ সরকারী হসবা 

প্রদায়নর মােয়ম জনগয়ণর জন্য কারিি হসবা রনরিিকরণ এবং রনজ কম মকিমা-কম মিারীয়দর জনগয়ণর প্ররি হসবা প্রদায়ন 

উদ বুিকরণ; 

 হজলা ম্যারজয়েরস ও রনব মাহ্ী ম্যারজয়েরস-সম্পরকমি র্াবিীে ক্ষমিা প্রয়োগ, হমাবাইল হকাট ম পররিালনা, হজলার সারব মক আইন-

ৃঙ্খললা রক্ষাপূব মক জনজীবয়ন স্বরস্ত আনেন এবং রভরভআইরপয়দর রনরাপত্তাসংিান্ত কার্ মাবরল, পাবরলক পরীক্ষা পররিালনা; 

 জািীে শুিািার হকৌশল বাস্তবােন এবং অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত ব্যবস্থাপনার আওিাে অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত; 

 স্থানীে সরকারসংিান্ত কার্ মিম ও রবরভন্ন সামারজক সমস্য া হর্মন হর্ৌন হ্েরারন, নারী রনর্ মািন, মাদক হসবন, হিারািালান, 

হর্ৌতুক, বাল্যরববাহ্ ইিযারদ প্ররিয়রাধ/রনরসয়ন কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

 জািীে ই-গভন্যমান্স কার্ মিম বাস্তবােন; হসবা পিরি সহ্জীকরণ, হসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী হসবা প্রদান, ই-নরথ বাস্তবােন, 

হজলা িথ্য বািােন হ্ালনাগাদকরণ, হসাশ্যাল রমরিো ব্যবহ্ার এবং রবরভন্ন পর্ মায়ে িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তসহ্ অন্যান্য রবষয়ে 

প্ররশক্ষণ কার্ মিম পররিালনা ও িদাররক, অনলাইয়ন আয়বদন গ্রহ্ণ ও হসবা প্রদান; এবং 

 নতুন প্রজম্ময়ক মুরক্তযুয়ির হিিনাে উদ বুিকরণ, বীর মুরক্তয়র্ািায়দর সম্মারন ভািা Management Information System 

(MIS) সফটওেযার এর মােয়ম রবিরণ।   

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম :  

ভুরম অরধগ্রহ্য়ণর ফয়ল ক্ষরিগ্রস্ত ব্যরক্তয়দর অনলাইয়ন আয়বদন গ্রহ্ণ এবং ক্ষরিপূরয়ণর অথ ম (হিক) বারে বারে রগয়ে রবিরণ 

রনরিিকরণ। এ োো এল এ হিক শিভাগ অনলাইয়নর মােয়ম প্রদায়নর কার্ মিম গৃহ্ীি হ্য়েয়ে। 

মানসম্মি রশক্ষা রবস্তায়র এবং এসরিরজ-এর অভীষ্ট-৪ অজময়ন হজলা প্রশাসন, বায়গরহ্ায়টর ইয়নায়ভশন রহ্সায়ব  রশক্ষাথীয়দর জন্য 

‘স্বেিারী’ পুরস্তকা প্রণেন ও রনেরমি প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন, সব মসাধারয়ণর রবয়নাদয়নর জন্য রিরস ইয়কা-পাকম রনম মায়ণর উয়যাগ 

গ্রহ্ণ এবং বায়গরহ্াট হজলায়ক রভক্ষাবৃরত্তমুক্তকরণ এবং দুস্থ অসহ্াে বেঃবৃি রভক্ষুকয়দর পুনব মাসয়নর জন্য সদর উপয়জলার হগাটাপাো 

ইউরনেয়ন ০.৭৪ একর জােগা জুয়ে ‘শারন্তরনবাস’ নায়ম রভক্ষুক পুনব মাসন হকন্দ্র স্থাপয়নর উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে।  

বায়গরহ্াট হজলার রভক্ষুকয়ক রভক্ষাবৃরত্ত হ্য়ি মুক্ত কয়র পুনব মাসন করা হ্য়চ্ছ। রবরভন্ন উপকরণ রবিরণ কয়র িায়দর কম মক্ষম এবং 

হপশাজীরব রহ্সায়ব  সামারজক মর্ মাদাে প্ররিরষ্ঠি করা হ্য়চ্ছ।  

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অভযন্তরীণ প্ররশক্ষণ ম্যানুয়েল ২০১৫ হমািায়বক হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে ও এর অধীন নেটি উপয়জলার ৩৫ 

জন কম মকিমা ও ৪৫০জন কম মিারীয়ক বাৎসররক ৬০ ঘণ্টা অভযন্তরীণ প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্ে। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : আয়বদয়নর সংখ্যা-০৮টি, সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা-০৬টি এবং হকায়না 

আরপল দায়ের হ্েরন। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

 বায়গরহ্াট হজলার ষাটগমু্বজ মসরজদ ও হ্র্রি পীর খানজাহ্ান আলী (র)-এর মাজার সংলগ্ন এলাকাে ১,৫০,০০,০০০/-টাকা 

ব্যয়ে রবোমাগার ও আধুরনক হশৌিাগার রনম মাণ করা হ্য়েয়ে। ষাটগমু্বজ মসরজদ সংলগ্ন হঘাো রদরঘর পায়ে ওোক ওয়েসহ্ 

রবরভন্ন অবকাঠায়মা রনম মাণ করার জন্য ৯২,০৩,৭৭২/- টাকার কার্ মিম শুরু হ্য়েয়ে; 

 বায়গরহ্াট সদর উপয়জলাে জীবববরিত্রয ও পররয়বশ রক্ষা এবং জনগয়ণর রবয়নাদয়নর জন্য রিরস ইয়কাপাকম রনম মাণ করা হ্য়েয়ে; 

 বায়গরহ্াট সদর উপয়জলাে ০১টি গুচ্ছগ্রাম সৃজনপূব মক ৩০টি পররবার পুনব মাসন করা হ্য়েয়ে; 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর হঘাষণা ‘মুরজববয়ষ ম হকউ গৃহ্হ্ীন থাকয়ব না’ বাস্তবােয়নর জন্য প্রধানমন্ত্রী কার্ মালয়ের আেেণ-২ প্রকয়ল্পর 

অধীন ‘জরম আয়ে ঘর হনই’ এমন পররবারয়ক পুনব মাসয়নর লয়ক্ষয বায়গরহ্াট সদর উপয়জলাে ০১টি গুচ্ছগ্রাম সৃজনপূব মক ৩০টি 

পররবার পুনব মাসন করা হ্য়েয়ে এবং এ হজলার ০৯টি উপয়জলাে ৪,১৯৫টি ঘর রনম মায়ণর বরাে পাওো র্াে এবং রনম মাণ 

কাজসম্পন্ন হ্য়েয়ে; 
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 রামপাল উপয়জলাে খাস জরময়ি রনরম মি ইয়কাপাকম জনসাধারয়ণর জন্য উন্মুক্ত কয়র হদওো হ্য়েয়ে এবং সম্প্রসারয়ণর কার্ মিম 

িলমান; এবং 

 বায়গরহ্ায়টর উয়েখয়র্াগ্য পুরাকীরিমসমূয়হ্র সংরক্ষণ এবং সংস্কার রবষয়ে প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহ্ণ এবং এ লয়ক্ষয সুন্দরবন 

হকরন্দ্রক ইয়কাটুযররজয়মর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ কয়র শরণয়খালা উপয়জলাে ইয়কাপাকম রনম মায়ণর কাজ িলমান।  

 

কম মপররকল্পনা : 

 িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তর মােয়ম দ্রুি ও স্বল্পিম সময়ের ময়ে অরধকির স্বচ্ছিার সয়ঙ্গ জনগয়ণর প্রাপ্য হসবা রনরিি করা; 

 হজলার জীবববরিত্রয রক্ষা ও খায রনরাপত্তা রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয পররয়বশবা্ধ ব প্রযুরক্তর ব্যবহ্ার এবং লবণাক্তিা প্রবল 

উপয়জলাসমূয়হ্ সুয়পে পানীে জয়লর সুব্যবস্থা রনরিিকরণ; 

 ভূরম অরধগ্রহ্য়ণর সকল নতুন এল.এ. হকয়সর ক্ষরিপূরণ প্রদান প্ররিোয়ক রিরজটাইজকরণ এবং ভূরম অরধগ্রহ্য়ণর ফয়ল ক্ষরিগ্রস্ত 

ব্যরক্তয়দর অনলাইয়ন আয়বদন গ্রহ্ণ এবং ক্ষরিপূরয়ণর অথ ম (হিক) বারে বারে রগয়ে রবিরণ রনরিিকরণ; 

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর মুরজবশিবষ ম উপলয়ক্ষয গৃহ্হ্ীনয়দর গৃহ্ ও জরম প্রদানপূব মক আেেণ প্রকয়ল্পর 

মােয়ম পুনবাস মন রনরিিকরণ; 

 হজলা প্রশাসন হথয়ক প্রদত্ত সকল ধরয়নর লাইয়সন্স প্রদান ও নবােন কার্ মিম রিরজটালকরণ এবং অন্যান্য িথ্য হসবা সম্প্রসারণ 

এবং অনলাইন েযাটফম ম ব্যবহ্ার কয়র রশক্ষাথীয়দর রনয়ে অনলাইন িাসসহ্ রবরভন্ন রশক্ষামূলক কার্ মিম পররিালনা এবং 

িরুণয়দর কম মসংস্থান সৃরষ্টয়ি ব্যবস্থা গ্রহ্ণ; 

 প্রশাসরনক দক্ষিা বৃরি, িথ্যপ্রযুরক্তর র্থার্থ ব্যবহ্ার ও হসবাদািায়দর দৃরষ্টভরঙ্গর পররবিমন এবং উদ্ভাবন িি মার মােয়ম 

সমোবি ও মানসম্মি হসবা রনরিিকরণ; 

 হজলা পর্ মায়ে সরকারর ও হবসরকারর সকল উন্নেনমূলক কার্ মিমসমূয়হ্র কার্ মকর সমন্বেসাধন; 

 দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপনা, বনােন, জলবায়ু পররবিমন ও পররয়বশ সংরক্ষণসহ্ হটকসই উন্নেন লক্ষযমাত্রা অজমন ত্বরারন্বিকরণ এবং 

সামারজক রনরাপত্তামূলক কার্ মিম বাস্তবােন হজারদারকরণ; 

 রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাে গরিশীলিা আনেন ও হজলা ম্যারজয়েরসর মােয়ম জনৃঙ্খললা ও জনরনরাপত্তা সংহ্য়িাকরণ, 

মুরক্তয়র্ািায়দর কল্যাণ সাধন এবং ই-য়সবা প্রদায়নর মােয়ম জনগয়ণর হদারয়গাোে হসবা হপৌোয়নার পাশাপারশ সরকারর হসবা 

প্রদায়নর মােয়ম জনগয়ণর জন্য কারিি হসবা রনরিিকরণ এবং রনজ কম মকিমা-কম মিারীয়দর জনগয়ণর প্ররি হসবা প্রদায়ন 

উদ বুিকরণ; 

 হজলা ম্যারজয়েরস ও রনব মাহ্ী ম্যারজয়েরস-সম্পরকমি র্াবিীে ক্ষমিা প্রয়োগ, হমাবাইল হকাট ম পররিালনা, হজলার সারব মক আইন-

ৃঙ্খললা রক্ষাপূব মক জনজীবয়ন স্বরস্ত আনেন এবং রভরভআইরপয়দর রনরাপত্তাসংিান্ত কার্ মাবরল, পাবরলক পরীক্ষা পররিালনা; 

 জািীে শুিািার হকৌশল বাস্তবােন এবং অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত ব্যবস্থাপনাে আওিাে অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত; 

 স্থানীে সরকারসংিান্ত কার্ মিম ও রবরভন্ন সামারজক সমস্য া হর্মন হর্ৌন হ্েরারন, নারী রনর্ মািন, মাদক হসবন, হিারািালান, 

হর্ৌতুক, বাল্যরববাহ্ ইিযারদ প্ররিয়রাধ/রনরসয়ন কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

 জািীে ই-গভন্যমান্স কার্ মিম বাস্তবােন; হসবা পিরি সহ্জীকরণ, হসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী হসবা প্রদান, ই-নরথ বাস্তবােন, 

হজলা িথ্য বািােন হ্ালনাগাদকরণ, হসাশ্যাল রমরিো ব্যবহ্ার, এবং রবরভন্ন পর্ মায়ে িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তসহ্ অন্যান্য 

রবষয়ে প্ররশক্ষণ কার্ মিম পররিালনা ও িদাররক, অনলাইয়ন আয়বদন গ্রহ্ণ ও হসবা প্রদান; এবং 

 নতুন প্রজম্ময়ক মুরক্তযুয়ির হিিনাে উদ বুিকরণ, মুরক্তয়র্ািায়দর সম্মারন ভািা Management Information System (MIS) 

সফটওেযার-এর মােয়ম রবিরণ। 

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম :  

মাননীে প্রধানমন্ত্রীর রনয়দ মশনা হমািায়বক হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে দুনীরি প্ররিয়রায়ধ র্থার্থ কার্ মিম িলমান। সকল উপয়জলা 

রনব মাহ্ী অরফসারবৃন্দয়ক এ রবষয়ে রনয়দ মশনা প্রদান অব্যাহ্ি আয়ে। হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে আইন-ৃঙ্খললা করমটির রনেরমি সভার 

মােয়ম ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রাধমূলক আয়লািনা, রসিান্ত গ্রহ্ণ ও বাস্তবােন করা হ্য়চ্ছ। সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাদ প্ররিয়রায়ধ ইউরনেন 

পর্ মাে হথয়ক উপয়জলা পর্ মায়ে সভা সমায়বয়শর মােয়ম জনসাধারণয়ক অবরহ্ি করা হ্য়চ্ছ। জনসয়িিনিা বৃরি এবং হমাবাইল হকায়ট মর 

মােয়ম আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্য়চ্ছ। 
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ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

ভূরম অরধগ্রহ্য়ণর ফয়ল ক্ষরিগ্রস্ত ব্যরক্তয়দর অনলাইয়ন আয়বদন গ্রহ্ণ এবং ক্ষরিপূরয়ণর অথ ম (হিক) বারে বারে রগয়ে রবিরণ 

রনরিিকরণ। এ োো এল এ হিক শিভাগ অনলাইয়নর মােয়ম প্রদায়নর কার্ মিম গৃহ্ীি হ্য়েয়ে। 

সব মসাধারয়ণর রবয়নাদয়নর জন্য ফরকরহ্াট উপয়জলাে বঙ্গবন্ধু ইয়কা-পাকম, বায়গরহ্াট সদয়র রিরস ইয়কা-পাকম, রামপাল উপয়জলাে 

রামপাল ইয়কা-পাকম ও হমায়রলগঞ্জ উপয়জলাে উপয়জলা প্রশাসন ইয়কা-পাকম রনম মায়ণর উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। 

হজলার মােরমক ও উচ্চ মােরমক পর্ মায়ে এবং প্রাথরমক রবযালয়ে ফুয়লর বাগান সৃজন করা হ্য়েয়ে। ফুয়লর বাগান রবযালেগুরলর 

হসৌন্দর্ ম বৃরি কয়রয়ে। হর্সকল স্কুয়ল এখয়না ফুয়লর বাগান বিররর উয়যাগ হনওো হ্েরন হসসকল স্কুয়ল ফুয়লর বাগান বিররর জন্য হজলা 

প্রশাসয়নর পক্ষ হথয়ক রনয়দ মশনা প্রদান করা হ্য়েয়ে।  

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অভযন্তরীণ প্ররশক্ষণ ম্যানুয়েল ২০১৫ হমািায়বক হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে ও এর অধীন নেটি উপয়জলার ৪০ 

জন কম মকিমা ও ২৭২ জন কম মিারীয়ক বাৎসররক ৬০ ঘণ্টা অভযন্তরীণ প্ররশক্ষণ প্রদান কার্ মিম অব্যাহ্ি আয়ে। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : আয়বদয়নর সংখ্যা-০৯টি, সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা-০৮টি এবং ০১টি 

আয়বদয়নর কার্ মিম িলয়ে। দায়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা- নাই। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

বায়গরহ্াট হজলার ০৯ (নে)টি উপয়জলাে মুরজবশিবষ ম উপলয়ক্ষয ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীন পররবায়রর ময়ে গৃহ্রনম মাণ প্রকয়ল্পর আওিাে 

১০৮৮টি গৃয়হ্র বরাে পাওো র্াে এবং ৭২৬টি গৃয়হ্র রনম মাণ কাজ সমাপ্ত হ্য়েয়ে।  

 

সািক্ষীরা 

 কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম; দক্ষিা উন্নেন ও প্রারিষ্ঠারনক দক্ষিা অজময়নর জন্য কম মকিমা ও কম মিারীয়দর 

৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণসহ্ প্রশাসরনক দক্ষিা বৃরি,িথ্য প্রযুরক্তর র্থার্থ ব্যবহ্ার ও হসবাদািায়দর দৃরষ্টভরঙ্গর পররবিমন এবং 

উদ্ভাবন িি মার মােয়ম সমোবি ও মানসম্মি হসবা রনরিিকরয়ণর জন্য রবরভন্ন সময়ে প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন করা হ্ে। হজলা 

প্রশাসয়ন কম মরি কম মকিমা ও কম মিারীয়দর আইরসটি ব্যবহ্ার রনরিি করা; রপ আর এল শুরুর ২ (দুই) মাস পূয়ব ম সংরিষ্ট 

কম মিারীর রপ আর এল ও ছুটি নগদােনপত্র জারর করার ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্ে। হসবা গ্রহ্ীিায়দর দ্রুি সময়ে হসবা 

রনরিিকরয়ণর জন্য ই-ফাইরলং পিরি বাস্তবােন করা। এ োো হকারভি ১৯-এর সুরক্ষাে কম মকিমা ও কম মিারীয়দর ময়ে 

সারজমকযাল মাস্ক ও স্য ারনটাইজার সরবরাহ্ করা হ্ে এবং স্বাস্থয সম্মিভায়ব সাবান পারন রদয়ে হ্াি হধাোর জন্য অরফস 

প্রাঙ্গয়ন রবয়শষ ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্ে।  

 িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম (িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা, সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর 

সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর দায়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিযারদ);  

 ২০২০ রিষ্টায়ে হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা-১৬টি, রনষ্পরত্তর সংখ্যা-১৬টি,আরপয়লর সংখ্যা-০২টি, আরপল রনষ্পরত্ত-০২টি,  

 ২০২১ রিষ্টায়ে হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা-০৪টি, রনষ্পরত্তর সংখ্যা-০৪টি, আরপয়লর সংখ্যা-নাই, আরপল রনষ্পরত্ত -নাই।  

 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম :  

সািক্ষীরা হজলা দুয়র্ মাগপ্রবন এলাকা। িাৎক্ষরণক দুয়র্ মাগ হমাকারবলাে হর্মন-হবরেবাঁধ ভাঙন হরায়ধ প্রয়োজনীে ফান্ড না থাকাে সমস্য া 

সৃরষ্ট হ্ে। িাৎক্ষরণকভায়ব জরুরর মুহুয়িম প্রশাসয়নর রবয়শষ িদাররকয়ি হস্বচ্ছােয়মর মােয়ম প্রাকৃরিক দূয়র্ মায়গ ক্ষরিগ্রস্ত হবরেবাঁধ 

হমরামি করা হ্ে এবং দুয়র্ মাগপ্রবণ এলাকার হবরেবাঁধ ভাঙন হরায়ধ মাটি ভরাটসহ্ রবয়শষ ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্ে। 

সািক্ষীরা শহ্য়রর প্রাণয়কয়ন্দ্র হখালায়মলা নেনারভরাম পররয়বয়শ গয়ে হিালা হ্য়েয়ে ‘রিরস ইয়কা পাকম’ টুযররজম হসণ্টার। রশশুয়দর জন্য 

আলাদা রশশু কন মার, পায়কমর হলয়ক হনৌকা ভ্রময়ণর সুয়র্াগ রয়েয়ে। রিংরে িত্বর, সাঁিার কাটার জন্য েযাটফম ম, ভাসমান হরয়স্তারাঁ, 

আধুরনক রবোমাগার, ওোকওয়েসহ্ নানা সুরবধার আধুরনকােয়নর কাজ িলমান। 

সুন্দরবয়নর হকাল হেঁয়ষ শ্যামনগয়রর ‘আকাশলীনা ইয়কা টুযররজম হসণ্টার’ এবং হদবহ্াটাে ‘রূপসী হদবহ্াটা ম্যানয়গ্রাভ পর্ মটন হকন্দ্র’ 

সারায়দয়শর পর্ মটকয়দর আকৃষ্ট কয়রয়ে। আশাশুরন উপয়জলার ‘মররচ্চাপ ররভাররভউ হকওো পাকম’ স্থানীে মানুয়ষর অন্যিম রবয়নাদন 

হকয়ন্দ্র পররণি হ্য়েয়ে। এ োোও িালা উপয়জলাে কয়পািাক্ষ নয়দর িীয়র ‘কয়পািাক্ষ ইয়কা টুযররজম হবাটারনকযাল পাকম’, ‘হখালা 

জানালা ইয়কা পাকম’ এবং ‘কয়পািাক্ষ নীরলমা ইয়কা পাকম’ স্থানীে দশ মনাথীয়দর কায়ে পরররিি হ্য়ে উয়ঠয়ে। কারলগঞ্জ উপয়জলাে 

ইোমরি, কারলন্দী এবং কাকরশোলী নদীর রত্রয়মাহ্নাে ‘বসন্তপুর ররভার োইভ ইয়কাপাকম’ গয়ে হিালার কার্ মিম িলমান। পাকমটি 
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পূণ মরূয়প িালু হ্য়ল স্বল্প সময়ের ময়ে সুন্দরবয়নর আপার হসৌন্দর্ ম উপয়ভাগ করা র্ায়ব। হদবহ্াটা উপয়জলাে রিনশি বেয়রর পুরায়না 

কাোরর বারে এবং বটগােয়ক হকন্দ্র কয়র রনরম মি হ্য়চ্ছ ‘কাোরী বােী জাদুঘর ও পাকম’ রনরম মি হ্য়েয়ে। 

সািক্ষীরাে কয়রানা সয়িিনিাে ওোি টাওোর-প্রিার মঞ্চ সংরক্ষপ্ত রববরণ : 

 কয়রানাভাইরায়সর (হকারভি-১৯) রবস্তার হরাধকয়ল্প জনসয়িিনিাে শহ্য়রর গুরুত্বপূণ ম স্থায়ন ওোি টাওোর ও প্রিার মঞ্চ 

স্থাপন করা হ্য়েয়ে। মাইয়কর মােয়ম প্ররিরনেি কয়রানাভাইরাস প্ররিয়রায়ধ রবরভন্ন সয়িিনিামূলক প্রিারণা িালায়না হ্য়চ্ছ। 

প্রিার মঞ্চ হথয়ক অনবরি বাজায়না হ্য়চ্ছ, ‘হনা মাস্ক, হনা সারভ মস’, ‘মাস্ক আমার, সুরক্ষা আমার’, ‘স্বাস্থযরবরধ হময়ন িলুন, 

মাস্ক পররধান করুন, সুস্থ থাকুন’ হলাগানসহ্ জনসয়িিনমূলক রবরভন্ন হলাগান। কয়রানাভাইরাসজরনি হরাগ হকারভি-১৯-এর 

রবস্তার হরাধকয়ল্প মরন্ত্রপররষদ রবভাগ কর্তমক জাররকৃি রবরধরনয়ষধ প্রিার করা হ্য়চ্ছ। সািক্ষীরার প্ররিটি উপয়জলাে ওোি 

টাওোর ও প্রিার মঞ্চ স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয সািক্ষীরার প্রাণয়কয়ন্দ্র বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর মূর যাল ও বঙ্গবন্ধু িত্বর রনম মাণ করা হ্য়েয়ে; 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয সািক্ষীরা হজলাে ১৮১৩ জন ভূরমহ্ীন গৃহ্হ্ীন পররবারয়ক জরম ও ঘর প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 হজলাে কয়রানা শনাক্ত ব্যরক্তর বারে লকিাউন রনরিি করা ও িায়দর প্রয়োজনীে দ্রব্যারদ সরবরাহ্ রনরিি করা হ্য়েয়ে; 

এবং 

 হজলা প্রশাসন হথয়ক রবনামূয়ল্য জনসাধারয়ণর মায়  মাস্ক রবিরণ করা হ্য়চ্ছ। 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে : 

প্রাণসাের খাল খনন এবং হসৌন্দর্ মবধ মন কম মসূরির সংরক্ষপ্ত রববরণ : 

সািক্ষীরা শহ্য়রর প্রাণয়কন্দ্র রদয়ে প্রবারহ্ি অিযন্ত গুরুত্বপূণ ম খাল, ‘প্রাণ সাের’। মানুয়ষর অয়সয়িিনিা এবং হর্খায়ন হসখায়ন ব্যবহ্ায়রর 

ফয়ল প্রাণ সাের খালটি একটি মেলার ভাগায়র পররণি হ্য়েরেল। হজলা প্রশাসন, সািক্ষীরার উয়যায়গ ১৭ হসয়েম্বর, ২০১৯ িাররয়খ 

‘রিন সািক্ষীরা, রগ্রন সািক্ষীরা’ কম মসূরি গ্রহ্ণ করা হ্ে। ‘রিন সািক্ষীরা, রগ্রন সািক্ষীরা’ কম মসূরির আওিাে সািক্ষীরার সকল হেরণ 

হপশার মানুয়ষর অংশগ্রহ্য়ণ প্রাণ সাের খাল পররষ্কার-পররচ্ছন্নিা অরভর্ান শুরু হ্ে। মাননীে প্রধানমন্ত্রী প্রাণ সাের খাল খনয়নর জন্য 

১০ হকাটি ২২ লক্ষ ৭৭ হ্াজার টাকা বরাে প্রদান কয়রয়েন। খায়লর খনন কাজ প্রাে সমারপ্তর পর্ মায়ে আয়ে। বসন্দর্ মবধ ময়নর জন্যও 

ইয়িাময়ে রিজাইনসম্পন্ন করা হ্য়েয়ে। খালটি খনন কাজ এবং বসন্দর্ মবধ ময়নর কাজসম্পন্ন হ্য়ল একটিয়ক হর্মন শহ্য়রর জলাবিািা 

হ্রাস পায়ব হিমনই শহ্য়রর প্রাণয়কয়ন্দ্র রবয়নাদয়নর পররয়বশ বিরর হ্য়ব। খায়ল মানুয়ষর ব্যবহ্ার উপয়র্াগী স্বচ্ছ পারন প্রবারহ্ি হ্য়ব।   

মুরজববয়ষ ম ১৪০০ জন IT EXPERT উয়যাক্তা বিরর সংরক্ষপ্ত রববরণ: 

মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয হজলার ৭টি উপয়জলা হথয়ক ২০০ জন কয়র হমাট ১৪০০ জন রশরক্ষি হবকার পুরুষ ও মরহ্লায়ক আধুরনক িথ্য ও 

হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত রবষয়ে উন্নি প্ররশক্ষণ প্রদান কয়র সফল উয়যাক্তা সৃরষ্টর মােয়ম হবকারমুক্ত হজলা গঠয়ন অবদান রাখার পাশাপারশ 

রিরজটাল বাংলায়দয়শর সকল সুরবধা সাধারণ মানুয়ষর কায়ে হপৌুঁয়ে হদওো লক্ষয রনয়ে ‘মুরজববষ ম আইটি হিরনং’ প্রকয়ল্পর র্াত্রা শুরু হ্ে 

র্া িলমান। 

সািক্ষীরা হজলার ইয়কাপাকম রনম মাণ সংরক্ষপ্ত রববরণ : 

প্রাকৃরিক হসৌন্দয়র্ মর এক রবস্মেকর লীলাভূরম সুন্দরবয়নর হকাল হেঁয়ষ ভারি-বাংলায়দশ সীমায়ন্ত সািক্ষীরা হজলার অবস্থান। পর্ মটকয়দর 

আকৃষ্ট করার জন্য প্ররিটি উপয়জলাে গয়ে হিালা হ্য়চ্ছ একটি কয়র ইয়কা-পাকম/ইয়কা-টুযররজম হসণ্টার। হজলা এবং উপয়জলা প্রশাসয়নর 

িত্ত্বাবধায়ন রনরম মি ইয়কা পায়কমর হবশ কয়েকটির কাজ ইয়িাময়ে হশষ হ্য়েয়ে এবং কয়েকটির কাজ িলমান রয়েয়ে। 

মাগুরা 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 হজলা পর্ মায়ের দপ্তরসমূয়হ্র উন্নেনমূলক কার্ মিমসমূয়হ্র কার্ মকর সমন্বে সাধন; 

 সারমজক রনরাপত্তামূলক কার্ মিম বাস্তবােন হজারদারকরণ; 

 রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাে গরিশীলিা আনেন; 

 হজলা ম্যারজয়েরসর মােয়ম জনৃঙ্খললা ও জনরনরাপত্তা সংহ্য়িাকরণ; 

 দুয়র্াগ ম ব্যবস্থাপনা, বনােন, জলবায়ু পররবিমন ও পররয়বশ সংরক্ষণসহ্ হটকসই উন্নেন লক্ষযমাত্র অজমন ত্বরারন্বিকরণ; 

 জনসয়িিনিামূলক কার্ মিয়মর মােয়ম জন উদ বুিকরণ হজারদারকরণ; 

 মানবসম্পদ উন্নেন ও প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরিকরণ; 

 আইরসটি এবং হটকসই উন্নেন লক্ষযমাত্রা অজমন; 

 উন্নি আবাসন সুরবধা রনরিিকরয়ণ গৃহ্হ্ীনয়দর জন্য গৃহ্রনম মাণ প্রকল্প; 

 যুব ও িীো উন্নেন এবং সাংস্কৃরিক কম মকায়ির রবকাশ সাধন; 
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 বারষ মক কম মসম্পাদন চুরক্ত বাস্তবােন হজারদারকরণ; 

 কম মসম্পাদয়ন গরিশীলিা আনেন ও হসবার মান বৃরি; এবং 

 আরথ মক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নেন। 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা :  

 প্ররিটি গ্রায়ম আধুরনক নগর সুরবধা সম্প্রসারণ; 

 গৃহ্হ্ীনয়দর গৃহ্ প্রদান; 

 বয়ন্দাবস্তয়র্াগ্য কৃরষ খাসজরম ভূরমহ্ীনয়দর মায়  বয়ন্দাবস্ত প্রদান; 

 হজলার করমউরনটি রিরনয়কর ভবনসহ্ সকল সুয়র্াগসুরবধা পর্ মােিয়ম আধুরনকীকরণ করা; 

 শিভাগ রবদুযিারেি হজলা রহ্সায়ব  হঘাষণা; 

 প্ররিটি উপয়জলাে দৃরষ্টনন্দন পাকম, ররভার ক্রুজ ও ওোকওয়ে রনম মাণকরণ; 

 শহ্য়রর সয়ঙ্গ গ্রায়মর হর্াগায়র্াগ ব্যবস্থায়ক উন্নিকরণ; 

 নবগঙ্গা নদীর পায়শ হজলা প্রশাসক পাকম স্থাপন; 

 মাগুরা সদর উপয়জলার বাহ্ারবায়গ আদশ ম রগ্রণ রসটি রনম মাণ; 

 মাগুরা সদয়রর জগদল ইউরনেয়ন রপংক রভয়লজ রনম মাণ ও বসবাস িালুকরণ এবং রবদুযদােন; 

 শিভাগ সুয়পে পারন ও স্য ারনয়টশয়নর সুরবধা রনরিিকরণ; 

 দৃরষ্টনন্দন মুযরাল ও মুরক্তযুয়ির স্মৃরিরবজরেি স্মৃরিস্তম্ভ রনম মাণ; 

 নবােনয়র্াগ্য জ্বালারন রহ্সায়ব  হসালার প্যায়নয়লর পরররধ বৃরিকরণ; 

 িরুণ যুবসমাজয়ক দক্ষ জনশরক্তয়ি রূপান্তর; 

 Freelancing-এর মােয়ম কম মসংস্থান সৃরষ্টর লয়ক্ষয িরুণ-সমাজয়ক উদ বুি করয়ি হশখ কামাল আইটি হিরনং ও 

ইনরকউয়বশন হসণ্টায়রর সয়ব মাত্তম ব্যবহ্ার রনরিিকরণ; 

 ICT Training Lab স্থাপন; 

 মাগুরায়ক মাদকমুক্ত হজলা রহ্সায়ব  হঘাষণা করা; 

 কম মসংস্থায়নর সুয়র্াগ বিররর জন্য Economic Zone স্থাপন; 

 মাগুরা হজলার সদর উপয়জলার হ্াজরাপুর ইউরনেয়ন রবরসক রশল্প প্ররিষ্ঠান স্থাপন; 

 হজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর রবরভন্ন স্তয়রর শূন্যপয়দর রবপরীয়ি জনবল রনয়োয়গর মােয়ম কম মসংস্থান সৃরষ্টর কার্ মিম 

গ্রহ্ণ; 

 শ্রীপুর উপয়জলাে অবরস্থি গায়ম মন্টস রশল্প সম্প্রসারণ; 

 আমার বারে আমার খামার প্রকল্প কার্ মকরকরণ; 

 দুনীরিরবয়রাধী রজয়রা টলায়রন্স নীরি গ্রহ্ণ ; 

 হজলা ও উপয়জলাে রুজুকৃি রবভাগীে মামলা দ্রুি রনষ্পরত্তকরণ; 

 হজলা প্রশাসক কর্তমক গণশুনারনয়ি প্রাপ্ত অরভয়র্াগসমূয়হ্র দ্রুি রনষ্পরত্তকরণ; 

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে উন্মুক্ত স্থায়ন নাগররক অরভয়র্াগ বাি স্থাপন; 

 হভজাল হরায়ধ প্রয়োজনীে হমাবাইল হকাট ম পররিালনা; 

 হজলার সকল অববধ রিরনক ও িাোগনরেক হসণ্টার পর্ মােিয়ম ব্ধ করণ; 

 ২৫০ শয্যারবরশষ্ট হ্াসপািায়ল দালালমুক্ত রিরকৎসায়সবা রনরিিকরণ; 

 এরিরকউটিভ ম্যারজয়েট কর্তমক পররিারলি রনব মাহ্ী হকায়ট মর রুজুকৃি মামলাসমূয়হ্র দ্রুি রনষ্পরত্তকরণ; 

 গণশুনারন গ্রহ্ণ; 

 সারভ মস রিরজটালাইয়জশন; 

 নারীর ক্ষমিােন, রলঙ্গ সমিা ও রশশু কল্যাণ; 

 মাগুরায়ক বাল্যরববাহ্মুক্ত হজলা রহ্সায়ব  হঘাষণা করার প্রয়োজনীে উয়যাগ গ্রহ্ণ; 

 কায়লটয়রট মসরজয়দ মরহ্লায়দর নামাজ পোর জন্য পৃথক নামাজকক্ষ-এর ব্যবস্থা করা; 
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 হজলা ও উপয়জলা প্রশাসন এবং উপয়জলা স্বাস্থয কময়েয়ি স্তন্যদানকারী মায়েয়দর জন্য হেেরফরিং কন মার স্থাপন; 

 হজলা ই-হসবা হকয়ন্দ্র আগি সকল নারীয়দর অগ্রারধকার রভরত্তয়ি হসবা প্রদান; 

 গরীব, হমধাবী নারী রশক্ষাথীয়দর হজলা প্রশাসয়কর হস্বচ্ছাধীন িহ্রবল ও মাগুরা ফাউয়ন্ডশন হ্য়ি আরথ মক সাহ্ায্য প্রদান ও 

রশক্ষা উপকরণ রবিরণ; 

 নারী রশক্ষাথীয়দর মায়  স্য ারনটারর ন্যাপরকন ও সাইয়কল রবিরণ; 

 প্রয়িযক রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন নারী রশক্ষাথীয়দর জন্য পৃথক কমন রুম স্থাপন; 

 মাগুরা হলরিস িায়বর পক্ষ হথয়ক রবরভন্ন রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর নারী রশক্ষাথীয়দর সয়ঙ্গ হমাটিয়ভশন সভার আয়োজন এবং 

িায়দর মায়  রবরভন্ন প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন ও রশক্ষা উপকরণ রবিরণ; 

 বােিামূলক প্রাথরমক রশক্ষার হক্ষয়ত্র শিভাগ ভরিম রনরিিকরণ এবং  য়র পো হরাধকরণ; 

 নারী উয়যাক্তায়দর মায়  ঋণ সুরবধা প্রদান; 

 মাঠরবহ্ীন স্কুয়ল হময়েয়দর জন্য ফুটবল মাঠ স্থাপন; 

 পুরষ্টসম্মি ও রনরাপদ খায়যর রনিেিা; 

 কৃষয়কর রনকট হ্য়ি উন্মুক্ত লটাররর মােয়ম ধান িয়ে উদ বুিকরণ ও রবষেটি প্রিায়রর ব্যবস্থাকরণ; 

 রগ্রণ সবরজ উৎপাদনকারী দুটি গ্রাম রনব মািন ও প্রিারকরণ; 

 হপঁোয়জর উৎপাদন বৃরির জন্য বারর-৪ ও বারর-৫ জািীে হপঁোজ প্রদশ মনী খামার স্থাপন; 

 পাট িায়ষ কৃষকয়ক উদ বুিকরণ এবং পাট পঁিায়নার জন্য সরকাররভায়ব দুটি জরময়ি জলাধার খননকরণ; 

 রবরভন্ন বাসার োয়দ োদকৃরষ সম্প্রসারণ ও হজলা প্রশাসয়নর প্রশাসরনক রবরল্ডং-এর োয়দ োদকৃরষ সম্প্রসারণকরণ; 

 রবষমুক্ত ও অগ মারনক শাকসবরজ এবং কৃরষপণ্য রবপণয়ন ০৪টি উপয়জলাে অগ মারনক শপ/বাজার স্থাপনকরণ; 

 খায়য হভজাল হরাধকরণ; 

 রলচু ও আম িারষয়দরয়ক উদ বুিকরণ; 

 োগন ফয়লর িাষ উদ বুিকরণ; 

 মাশরুম িাষ উদ বুিকরণ; 

 হপৌরসভার নতুন বাজায়র রবষমুক্ত সবরজ কন মার স্থাপন; 

 মাগুরা শহ্য়রর হনামানী মেদায়ন সকাল হবলাে িাজা শাকসবরজ ও ফলফলারদর হ্রলয়ি মায়কমট স্থাপন; 

 সন্ত্রাস, সাম্প্রদারেকিা, জরঙ্গবাদ ও মাদকরনমূ মল; 

 সন্ত্রাস, জরঙ্গবাদ, সাম্প্রদারেকিা ও মাদকরনমূ ময়ল হজলা প্রশাসন, পুরলশ রবভাগ ও রবিার রবভাগ-এর মােয়ম সমরন্বি 

উয়যাগ গ্রহ্ণ; 

 মাগুরা হজলায়ক মাদকমুক্ত হজলা রহ্সায়ব  হঘাষণা করার প্রাথরমক পর্ মাে রহ্সায়ব  শ্রীপুর উপয়জলায়ক মাদকমুক্ত হঘাষণা 

করার প্রয়োজনীে উয়যাগ গ্রহ্ণ; 

 শারলখাে কারলদাস খাল পায়ে ফটরক নদীর িীয়র ইয়কাপাকম রনম মাণকরণ; 

 হশখ কামাল আইটি হিরনং অযান্ড ইউনরকউয়বশন হসণ্টার রনম মাণ; 

 শ্রীপুর উপয়জলাে দ্বাররোপুর গোই নদীর িীয়র ৬ একর খাস জােগাে দৃরষ্টনন্দন ইয়কাপাকম রনম মাণ; 

 গণিন্ত্র ও আইয়নর শাসন সুদৃঢ় করা; 

 প্ররি বুধবার গণশুনারনর আয়োজন; 

 হজলার সকল দপ্তয়র হসবা রনরিিকরয়ণ প্ররশক্ষণ প্রদান; 

 িথ্য অরধকার আইন বাস্তবােয়ন জনসয়িিনিা বৃরিকরণ; 

 সাইবার িাইম হমাকারবলাে কার্ মকর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ; 

 ই-নরথর শিভাগ বাস্তবােন; এবং 

 বারষ মক কম মসম্পাদন চুরক্ত বাস্তবােন। 

দাররদ্রয রনমূ মল : 

 দররদ্র জনয়গাষ্ঠীয়ক সাবলম্বী করয়ি সরকারর রবরভন্ন প্রকল্প হ্য়ি সহ্জ শয়িম ঋণ প্রদান কার্ মিম পররদশ মন; 
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 সামারজক রনরাপত্তা হবষ্টনীর সফল বাস্তবােয়ন মরনটররং হজারদারকরণ; 

 সহ্জ শয়িম দররদ্র জনয়গাষ্ঠীয়ক ঋণ প্রদায়নর মােয়ম আেবধ মনমূলক কম মকায়ি সম্পৃক্তকরণ। এিদ রবষয়ে হজলাে কম মরি 

৪২টি এনরজওর কার্ মিম মরনটররং বৃরিকরণ; 

 হজলা ত্রাণ ভািার রনম মাণকরণ; 

 সকল স্তয়র রশক্ষার মান বৃরি : 

 প্রাথরমক রবযালয়ে রশক্ষার মান বৃরিকয়ল্প ‘আেপাো ময়িল স্কুল’-এর অনুরূপ ১২টি ময়িল স্কুল প্ররিষ্ঠাকরণ; 

 মানসম্মি রশক্ষা রনরিিকরয়ণ রশক্ষা প্ররিষ্ঠান পররচ্ছন্নকরণ ও হসৌন্দর্ মবধ মন; 

 রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন বঙ্গবন্ধু কন মার স্থাপন; 

 রশক্ষাথীয়দর রশক্ষা অজমনয়ক আরও প্রাণবন্ত করার জন্য পোয়লখার পাশাপারশ হখলালালার ব্যবস্থাকরণ; 

 কায়লটয়রট লাইয়েরর আধুরনকােন এবং আধুরনক গ্রন্থ সংগ্রহ্করণ; 

 বুরিপ্ররিব্ধ ী স্কুয়লর হররজয়েশন, সরকারর জরম প্রদান ও উদ বুিকরণ; 

 LLDP প্রকয়ল্পর আওিাে স্কুল রমল্ক রফরিং ও স্কুল এগ রফরিং কম মসূরি িালুকরণ; 

 রবয়শষ িারহ্দাসম্পন্ন রশক্ষাথীয়দর জন্য কযাম্প রনম মাণ; 

 সরকারর হহ্ায়সন শরহ্দ হসাহ্রাওোদী কয়লয়জ হশখ রায়সল গায়ি মন স্থাপন; 

 রবজ্ঞানী এম. এ. ওোয়জদ রমো রবজ্ঞান িাব গঠন প্রকল্প; 

 মাগুরাে BIAM ইংরলশ রমরিোম স্কুল প্ররিষ্ঠাকরণ; 

 শুিস্বয়র জািীে সংগীি উপস্থাপয়নর জন্য ১৫টি আদশ ম স্কুল রনব মািন; 

 সূর্ মমুখী স্কুল সংস্কার ও আধুরনকােন; 

 প্ররিটি উপয়জলাে একটি আদশ ম মােরমক রবযালে রনব মািন ও পররকল্পনা প্রণেন; 

 দৃরষ্ট প্ররিব্ধ ী স্কুল আধুরনকােন; 

 সরকারর রশশু পররবার আধুরনকােন এবং Guardian হশি রনম মাণকরণ; 

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে মুরজব কন মার স্থাপন; 

 প্ররিটি মােরমক রবযালয়ে ‘one day one word’ কম মসূরি বাস্তবােন; 

 মাদ্রাসা রশক্ষায়ক মূলধারার রশক্ষার সয়ঙ্গ সামঞ্জস্য পূণ ম করয়ি মরনটররং বৃরিকরণ; 

 শিভাগ রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন মারল্টরমরিো িাস রুয়মর মােয়ম রশক্ষা কার্ মিম পররিালনা; 

 দররদ্র রশক্ষাথীয়দর বৃরত্ত প্রদান; 

 সরকারর ও হবসরকারর রবরনয়োগ বৃরি; 

 কৃরষপণ্য প্ররিোকরণরভরত্তক রশল্প স্থাপন; 

 রনরম মিব্য economic zone ও রবরসক রশল্পনগরীয়ি হবসরকারর রবরনয়োয়গ উদ বুিকরণ; 

 Smart livestock village স্থাপন; 

 হপারি রশয়ল্পর মায়নান্নেয়ন হবসরকারর রবরনয়োগ উদ বুিকরণ; এবং 

 আঞ্চরলক মসলা গয়বষণা হকয়ন্দ্রর সয়ঙ্গ স্থানীে কৃষক ও ব্যবসােীয়দর linkage বিররর মােয়ম মসলা উৎপাদয়ন 

হবসরকারর রবরনয়োগ উদ বুিকরণ। 

সকয়লর জন্য মানসম্মি স্বাস্থযয়সবার রনিেিা : 

 করমউরনটি রিরনকগুয়লা আধুরনকীকরণ; 

 হজলার সকল উপয়জলা স্বাস্থয কময়েয়ি হলবার রুম আধুরনকীকরণ; 

 মাগুরা হমরিকযাল কয়লজ রনম মায়ণর জন্য ভূরম অরধগ্রহ্ণসহ্ র্াবিীে কাজ দ্রুি রনষ্পন্নকরণ; 

 কয়রানা হরাগী শনাক্ত করয়ন RT-PCR ল্যাব স্থাপন; 

 ২৫০ শয্যারবরশষ্ট হ্াসপািায়ল সংিামক হরাগীয়দর রিরকৎসায়সবা প্রদায়নর জন্য পৃথক ইউরনট িালুকরণ; 

 No mask, No service এর বাস্তবােন; 

 রিরকৎসকয়দর কম মস্থয়ল অবস্থান ও অরফস িলাকালীন প্রাইয়ভট প্রযাকটিস ও ররয়প্রয়জয়ন্টটিভয়দর সয়ঙ্গ সাক্ষাৎ না করা; 
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 হমাবাইল হকাট ম পররিালনার মােয়ম ২৫০ শয্যারবরশষ্ট হ্াসপািালয়ক দালালমুক্ত রাখা; 

 প্ররিটি উপয়জলাে Ideal Pharmacy স্থাপয়নর মােয়ম হপ্রসরিপশন োো হকায়না ঔষধ রবরি না করা; 

 প্রাইয়ভট রিরনক ও িাোগনরেক হসণ্টারসমূয়হ্র কার্ মিম রনেরমি িদাররককরণ; 

 প্রারন্তক পর্ মায়ে জনসাধারণয়ক স্বাস্থযসম্পরকমি রবষয়ে রনেরমি অবরহ্িকরণ; 

 মা ও রশশু স্বাস্থয রক্ষাে পররবার পররকল্পনা সম্পয়কম ইউরনেন পর্ মায়ে পররবার পররকল্পনা অরধদপ্তরয়ক সম্পৃক্তকরণ; এবং 

 রবরভন্ন উপয়জলাে কম মরি এনরজওয়দর সম্পৃক্তকরয়ণর মােয়ম স্বাস্থযরবরধ সম্পয়কম জনসাধারণয়ক অবরহ্িকরণ। 

সারব মক উন্নেয়ন রিরজটাল প্রযুরক্তর অরধকির ব্যবহ্ার : 

 ইউরনেন রিরজটাল হসণ্টায়রর হসবার সংখ্যা বৃরিকরণ; 

 হজলা প্রশাসয়নর সকল হসবা অনলাইয়ন প্রদান; 

 হশখ রায়সল রিরজটাল ল্যাবসমূয়হ্র ব্যবস্থাপনা ও কার্ মিম মরনটররং; 

 শিভাগ ই-নরথ রনরিিকরণ; 

 রশক্ষা প্ররিষ্ঠানসমূয়হ্ মারল্টরমরিো িাসরুয়মর মােয়ম শিভাগ রশক্ষা কার্ মিম পররিালনা; এবং 

 333.gov.bd ও 333 হহ্ল্প লাইন জনরপ্রেকরণ। 

রবদুযৎ ও জ্বালারন রনরাপত্তার রনিেিা : 

 মাগুরা হজলায়ক শিভাগ রবদুযিারেি হজলা রহ্সায়ব  হঘাষণাকরণ; 

 নবােনয়র্াগ্য জ্বালারন রহ্সায়ব  হসালার প্যায়নয়লর ব্যবহ্ার জনরপ্রে করা; এবং 

 রপ্র-হপইি রমটায়রর মােয়ম রবদুযৎ রবল প্রদান। 

কৃরষ-ব্যবস্থা র্ারন্ত্রকীকরণ : 

 বীজ বপণ, শস্য  মাোই, কিমনসহ্ র্াবিীে কম মকায়ি প্রযুরক্তর ব্যবহ্ার; 

 ইররয়গশয়ন রবরভন্ন আধুরনক প্রযুরক্তর মােয়ম পারনর অপিে হরাধকরণ; এবং 

 ফসল বাজারজািকরয়ণর জন্য সাোই হিইন গয়ে হিালা এবং সংরক্ষয়ণর জন্য হকাল্ড হোয়রজ স্থাপন। 

দক্ষ ও হসবামুখী জনপ্রশাসন : 

 রভক্ষুক পুনব মাসন প্ররিো পুনঃিালুকরণ ও গরিশীলকরণ; 

 উপয়জলা ভূরম অরফয়স হসবাকক্ষ রনম মাণ ও হসবা প্রিযাশীয়দর বসার স্থান রনম মাণ; 

 হজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর সকল দপ্তয়র দৃশ্যমান স্থায়ন হসবার িারলকাসহ্ রসটিয়জন িাট মার স্থাপন; 

 হজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর সকল দপ্তয়র হসবা গ্রহ্ণ করয়ি আসা হসবা প্রিযাশীয়দর সুয়পে পারন ও মানসম্মি টেয়লট 

স্থাপন; 

 িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ বাস্তবােয়ন হজলা/উপয়জলা প্রশাসয়নর িথ্যপ্রদান ইউরনেন গরিশীলকরণ এবং দ্রুি আয়বদয়নর 

রভরত্তয়ি িথ্য সরবরাহ্ করা; 

 e-governance-এর কার্ মকর প্রয়োগ এবং Time, Cost, Visit (TCV) approach-এর মােয়ম জনগয়ণর হদারয়গাোে 

হসবার স্থানান্তর; 

 পঙ্গু, প্ররিব্ধ ী ও শারীররকভায়ব িলািয়ল অসমথ ম হসবাগ্রহ্ীিায়দর জন্য হুইল হিোয়রর ব্যবস্থা এবং িায়দর 

অগ্রারধকাররভরত্তয়ি হসবা প্রদান; 

 হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে গণশুনারন রনরিিকরণ। গণশুনারনয়ি প্রাপ্ত রবরভন্ন অরভয়র্ায়গর দ্রুি রনষ্পরত্ত করা; এবং 

 ভূরম হসবার রিরজটালাইয়জশন রনরিিকরণ। 

জনবা্ধ ব আইনৃঙ্খললা রক্ষাকারী সংস্থা : 

 সরকারর হহ্ল্পলাইন ৩৩৩, ৯৯৯, ১০৯৮ সহ্ িাৎক্ষরণক রবরভন্ন হসবা প্রদানসংিান্ত হহ্ল্পলাইনসমূহ্ সম্পয়কম জনসাধারণয়ক 

অবরহ্ি করা; 

 আইনৃঙ্খললা রক্ষাকারী সংস্থাে কম মরিয়দর মানরসকিা পররবিময়নর লয়ক্ষয আইনৃঙ্খললা রক্ষাকারী সংস্থাে কম মরি 

কম মকিমায়দর সংস্থার অভযন্তয়র শুিািার হকৌশল িি মা বৃরির মােয়ম জনবা্ধ ব মানরসকিা গয়ে হিালা; 

 কম মকিমা কম মিারীয়দর কাররগরর দক্ষিা বৃরির লয়ক্ষয প্ররশক্ষণ প্রদান এবং বারষ মক মূল্যােয়নর মােয়ম পুরস্কৃি করার 

উয়যাগ গ্রহ্ণ করা; 



130 

 

 হভাগারন্ত কমায়ি অনলাইয়ন হসবা প্রদান প্ররিো শরক্তশালীকরণ; 

 দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপনাসহ্ রবরভন্ন প্ররিকূল পরররস্থরিয়ি আইনৃঙ্খললা রক্ষাে আনসার বারহ্নীয়ক সম্পৃক্ত করা; এবং 

 Police Regulation of Bengal-এর প্ররবধান-১৯ কার্ মকর করয়ি হজলা ম্যারজয়েট কর্তমক রনেরমি থানা পররদশ মন বৃরি 

করা। 

রনরাপদ সেয়কর রনিেিা : 

 সেয়ক িলািয়লর হক্ষয়ত্র রনরাপত্তামূলক রলফয়লট ও রেকার হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন ও জনগয়ণর 

ময়ে রবিরণ করা; 

 হ্াইওয়েয়ি ইময়প্রাভাইজি হভরহ্কযাল িলািল রনরষিকরণ; 

 লাইয়সন্সধারী োইভারয়দর হিটায়বজ বিরর করা; 

 সেক রনরাপত্তা, দুঘ মটনা, সিকমিা, র্াত্রী-েরমকয়দর সয়ঙ্গ সম্পকম উন্নেন ইিযারদ রবষয়ে প্ররশক্ষণ আয়োজন; 

 োইভারয়দর েরবসহ্ নাম ঠিকানা প্ররিটি গারের সাময়ন প্রদশ ময়নর রবষেটি রনেরমি মরনটররং করা হ্য়চ্ছ; 

 রনরাপদ সেক আইন, ২০১৮ বাস্তবােন; 

 হজলা ও উপয়জলার সকল রফরলং হেশয়ন No helmet, No fuel আয়ন্দালন িলমান রাখা; 

 রনেরমি হমাবাইল হকাট ম পররিালনার মােয়ম লাইয়সন্সরবহ্ীন োইভারয়দর রবরুয়ি সেক আইন, ২০১৮ অনুর্ােী ব্যবস্থা 

গ্রহ্ণ; 

 মাগুরা হজলাে মাগুরা-ফররদপুর, মাগুরা-র নাইদহ্ ও মাগুরা-র্য়শার হ্াইওয়ে-এর মাগুরা অংয়শ হরাি রিভাইিায়র 

হসৌন্দর্ মবধ মন; এবং 

 হ্াইওয়ের দুইপায়শ অবরস্থি রবরভন্ন সরকারর দপ্তয়রর স্থাপনা রনয়দ মশক রবলয়বাি ম স্থাপন করা। 

প্রবীণ, প্ররিব্ধ ী ও অটিজম কল্যাণ : 

 মাগুরা সদয়রর পারনান্দুোলীয়ি অবরস্থি দৃরষ্ট প্ররিব্ধ ী স্কুলটি হজলা প্রশাসন ও সমাজয়সবা কার্ মালয়ের মােয়ম 

আধুরনকীকরণ ও মায়নান্নেন; 

 হজলার সরকারর দপ্তরসমূয়হ্ স্বীে উয়যায়গ ও রনজস্ব ব্যবস্থাপনাে প্ররিব্ধ ীয়দর জন্য পর্ মাপ্ত হুইল হিোয়রর ব্যবস্থাকরণ; 

 প্রবীণ, প্ররিব্ধ ী ও অটিরেকয়দর জন্য সকল হসবা প্রদানকারী প্ররিষ্ঠায়ন অগ্রারধকার রভরত্তয়ি হসবা প্রদান; 

 হজলার সকল প্ররিব্ধ ীয়দর জন্য একটি হিটায়বজ প্রতুত/ি কয়র িায়দর সুস্বাস্থয, রশক্ষা, মর্ মাদা ও রনরাপদ ভরবষ্যৎ 

রনরিিকরয়ণ সকল প্ররিব্ধ ীয়দর ভািার আওিাে রনয়ে আসা; 

 সরকারর ও হবসরকারর উয়যায়গ অটিরেক ও রবয়শষ িারহ্দাসম্পন্ন রশশুয়দর উপয়র্াগী রশক্ষা সুরবধা রনরিি করা; এবং 

 রনম মাণ িলমান এবং ভরবষয়ি রনম মাণাধীন সকল ভবয়ন Ramp ও Wheel chair-এর ব্যবস্থাকরণ। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম :  

রসররজরদো বাওে রভউ ররয়সাট ম ও ইয়কাপাকম (পর্ মটন রশল্প) : মাগুরা সদর উপয়জলার িাউরলো ইউরনেয়ন অবরস্থি রসররজরদো বাওেটি 

হদখয়ি ইংয়ররজ ইউ (U) আকৃরির একটি জলাধার। বাওেটির হমাট আেিন প্রাে ৬০ একর। অপরূপ প্রাকৃরিক হসৌন্দয়র্ মর আধার এই 

বাওেটি। বাওয়ের পাে হেঁয়ষ রয়েয়ে প্রাকৃরিক অপার হসৌন্দয়র্ মর হোো ও রবস্তীণ ম ফসয়লর মাঠ। আরও রয়েয়ে শান বাঁধায়না ঘাট। এয়র্ন 

প্রকৃরি িার রনয়জর হ্ায়ি সবরকছু সারজয়ে হরয়খয়ে পরম র্য়ত্ন। এই বাওেটিয়ক হজলা প্রশাসন সাম্প্ররিক সময়ে ররয়সাট ম ও ইয়কাপাকম 

রহ্সায়ব  হঘাষণা রদয়েয়ে। এ োো এখায়ন ভ্রমণ রপপাসু মানুয়ষর আগময়নর কারয়ণ এখায়ন গয়ে উঠয়ব রবরভন্ন অথ মবনরিক কম মকাি র্া 

মানুয়ষর আত্বকম মসংস্থান বিররয়ি সহ্ােক ভূরমকা পালন করয়ব। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদন সংখ্যা ০৬টি, সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা 

০৬টি এবং িথ্য করমশন বরাবর দায়েরকৃি আরপল হনই। 

র্য়শার 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম :  

উদ্ভাবনী িারলকার েক 

িরমক উদ্ভাবয়নর নাম ও সংরক্ষপ্ত রববরণ  বাস্তবােন শুরু/শুরুর 

সম্ভাব্য িাররখ 

প্রিযারশি ফলাফল উপকারয়ভাগী 
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১ উদ্ভাবয়নর নাম-‘মােরমক স্তয়রর রশক্ষা 

প্ররিষ্ঠায়নর ইংয়ররজ রশক্ষকয়দর উচ্চির 

প্ররশক্ষণ প্রদায়নর মােয়ম মােরমক 

রশক্ষার মায়নান্নেন’ 

মােরমক স্তয়রর হবরশরভাগ রশক্ষা 

প্ররিষ্ঠায়ন ইংয়ররজর ফলাফল 

অসয়ন্তাষজনক। ইংয়ররজ রশক্ষা 

মায়নান্নেয়ন র্য়শার হজলার সদর 

উপয়জলার সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন 

ইংয়ররজ রশক্ষকয়দর দক্ষিা বৃরির 

উয়েয়শ্য প্ররশক্ষয়ণর উয়যাগ গ্রহ্ণ করা 

হ্য়েয়ে। ইয়িাময়ে ৬০ জন রশক্ষকয়ক 

প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। কার্ মিম 

িলমান। 

০১ রিয়সম্বর ২০২০ ৩০% 

ইংয়ররজ রশক্ষকয়দর উচ্চির 

প্ররশক্ষণ প্রদায়নর ফয়ল 

রশক্ষাথীরা ইংয়ররজয়ি দক্ষিা 

অজমন করয়ব। 

৬০০ জন 

২ অরিররক্ত হজলা প্রশাসক (রশক্ষা ও 

আইরসটি) 

র্য়শার 

৩০ অয়টাবর 

২০২০ 

২০% 

এ হজলাে রকরক প্ররশক্ষণ 

হদওো হ্য়েয়ে একনজয়র হদখা 

র্ায়ব, মারল্টরমরিো িাসরুম 

রনরিি হ্য়ব। 

 

কয়রানাকালীন রশক্ষা 

প্ররিষ্ঠান ব্ধ  থাকাে 

িাসরুম ব্যবহ্ার করা 

র্ায়চ্ছ না। িয়ব 

হফসবুয়কর মােয়ম 

পাঠদান কার্ মিম িলমান  

৩ হপ্রাগ্রামার, 

িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত অরধদপ্তর, 

হজলা কার্ মালে 

১৫ অয়টাবর ২০২০ ১০% 

রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর রশক্ষাথীয়দর 

হপ্রাগ্রারমং প্ররশক্ষণ প্রদান করা 

হ্য়ল হপ্রাগ্রারমং এ পারদরশ মিা 

অজমন করয়ব। 

কয়রানাকালীন রশক্ষা 

প্ররিষ্ঠান ব্ধ  থাকাে 

প্ররশক্ষণটি শুরু করা সম্ভব 

হ্য়চ্ছ না। 

৪ উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার, শাশ মা ০৫ নয়ভম্বর ২০২০ ১০০% 

ররল্যারন্সং প্ররশক্ষণ প্রদায়নর 

ফয়ল হবকার নারী-পুরুষ ঘয়র 

বয়স অথ ম উপাজমন করয়ি 

পারয়ে 

৩০ জন 

৫ সহ্কারী করমশনার (ভূরম) 

শাশ মা, র্য়শার 

০৭ হফব্রুোরর ২০২১ উদ্ভাবনটির কার্ মিম শীঘ্রই শুরু 

করা হ্য়ব। 

প্ররশক্ষণ কার্ মিমটিসম্পন্ন করা 

হ্য়ল ইউরনেন ভূরম সহ্কারী 

কম মকিমাগণ আইরসটি কার্ মিয়ম 

দক্ষিা অজমন করয়ব। 

- 

৬ উদ্ভাবয়নর নাম-খুয়দ  বক্তা বিরর র্য়শার 

সদর উপয়জলার সরকারর প্রাথরমক 

রবযালয়ে খুয়দ  বক্তা বিররর প্ররশক্ষণ 

কার্ মিম িলমান। রনব মারিি রশক্ষা 

প্ররিষ্ঠানগুয়লায়ি জারির জনক বঙ্গবন্ধু 

হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর ৭ই মায়ি মর ভাষণ 

প্ররিয়র্ারগিা আয়োজয়নর মােয়ম খুয়দ  

বক্তা বিরর করা হ্য়চ্ছ।  

০১ জুলাই ২০২০ 

সাল 

৪০% 

উদ্ভাবনটি সফলভায়বসম্পন্ন 

করা হ্য়ল রশক্ষাথীয়দর হকায়না 

রবষয়ে বক্তব্য হদবার হক্ষয়ত্র 

হকায়না জেিা থাকয়ব না। 

 প্রাে ১০০০ জন 
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বাস্তবােনকারী : উপয়জলা রশক্ষা 

অরফসার, র্য়শার সদর, র্য়শার 

৭ উদ্ভাবয়নর নাম-মৎস্য  খামায়রর GIS 

ম্যারপং  

র্য়শার সদর উপয়জলা মৎস্য  সম্পয়দর 

রদক হথয়ক একটি সমৃিশালী ও 

জীবববরিত্রযপূণ ম উপয়জলা। এখায়ন অসংখ্য 

খাল রবয়ল হদশীে প্রজারির হোয়টা মাে 

প্রকল্প ও পুকুরগুয়লাে কাপ ম জািীে মায়ের 

রমেিাষ, খামারগুয়লায়ি পাংগাস, 

হিলারপো, বক, রশং মাগুর, পাবদা/গুলশা 

মাে। উন্মুক্ত জলাশয়ে রবরভন্ন হদশীে 

প্রজারির মায়ে সমৃি GIS-এর মােয়ম 

সকল খামার ও জলাশেগুয়লায়ক ম্যারপং 

করয়ি পারয়ল সম্পদগুয়লার একটি 

সামরগ্রক সুিষ্ট িথ্যরিত্র বিরর করা সম্ভব 

হ্য়ব। এয়ি কয়র মুহূয়িমর ময়ে হকায়না 

এলাকাে হকায়না মাে উৎপাদন হ্ে, 

হকায়না হকায়না খামারর কী প্রযুরক্তয়ি কী 

জািীে মায়ের িাষ কয়র িার একটি 

সামরগ্রক রিত্র অনুমান করা সম্ভব হ্য়ব। 

এলাকারভরত্তক/ সম্পদরভরত্তক মৎস্য  

িায়ষর প্রযুরক্ত সমূহ্ ব্যবহ্ার 

কয়র/অরভজ্ঞিা রবরনমে/িথ্য গ্রহ্ণ কয়র 

অরধক মৎস্য  উৎপাদয়ন ভূরমকা রাখয়ি 

পারয়বন। 

বাস্তবােনকারী : হজলা মৎস্য  কম মকিমা, 

র্য়শার 

০২ জুলাই ২০২০ ৬০% 

মৎস্য  খামায়রর GIS ম্যারপং-

এর ফয়ল সকল খামার ও 

জলাশেগুয়লার সামরগ্রক 

িথ্যরিত্র বিরর করা সম্ভব হ্য়ব। 

 

প্রাে ২৫০ জন 

৮ উদ্ভাবয়নর নাম-অরভবাসন হসবাে ওোন 

েপ সারভ মস  

রিইএমও, র্য়শার হ্য়ি ওোন েপ 

সারভ ময়সর মােয়ম রবয়দশ গময়নচ্ছু 

কমীগয়ণর ববয়দরশক হররজয়েশন, রফঙ্গার 

রপ্রন্ট, রিন রদয়নর রেরফং ও সাটি মরফয়কট 

প্রদান করা হ্ে। রিন রদয়নর রেরফং 

িলাকালীন বরহ্গ মমন োেপত্র, স্মাট ম কাি ম 

প্রদায়নর রবষয়ে অবরহ্িকরণ ও প্ররশক্ষণ 

০১ জুলাই ২০২০ ৮০% 

ওোন েপ সারভ ময়সর ফয়ল 

রবয়দয়শ গময়নচ্ছু কমীগয়ণর 

বরহ্গ মময়ন স্বচ্ছিা রনরিি করা 

র্ায়ব। 

৫০০ জন 
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হশয়ষ বরহ্গম মন োেপত্র এবং স্মাট ম কাি ম 

প্রদান। 

বাস্তবােনকারী : সহ্কারী পররিালক 

হজলা কম মসংস্থান ও জনশরক্ত অরফস,  

র্য়শার 

 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : ২০২০-২১ অথ মবেয়র িথ্য সরবরায়হ্র আয়বদয়নর সংখ্যা ৩৪টি, 

সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা ৩২টি এবং িথ্য করমশন বরাবর আরপয়লর সংখ্যা ০৪টি। আরপল আয়বদন ০৪টি হজলা প্রশাসক কর্তমক 

রনষ্পরত্ত হ্য়েয়ে। 

১০.৭ বররশাল রবভাগ  

২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 স্বল্প সময়ে জনগণয়ক সয়ব মাচ্চ হসবা প্রদান রনরিি করা হ্য়েয়ে; 

 স্বাধীনিার মহ্ান স্থপরি জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর জন্মশিবারষ মকী ‘মুরজববষ ম’ র্থায়র্াগ্য মর্ মাদাে বররশাল 

রবভায়গর সকল হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে পারলি হ্য়চ্ছ;  

 এ কার্ মালয়ের রবরভন্ন পর্ মায়ের কম মকিমা-কম মিারীয়দর রবরভন্ন রবষেরভরত্তক প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 সরকারর রনয়দ মশনার আয়লায়ক রবরভন্ন রবষয়ে হসরমনার ও কম মশালার আয়োজন করা হ্য়েয়ে;  

 অরফস প্রাঙ্গয়ণ হসৌন্দর্ মবধ ময়ন পররকরল্পিভায়ব ফুয়লর বাগান ও বৃক্ষয়রাপণ করা হ্য়েয়ে; এবং 

 APA-এর প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী বেয়র ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ কম মসূরির আওিাে এ কার্ মালয়ের ৪৮ জন ৩ে হেরণর কম মিারীয়ক 

প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 স্বাধীনিার মহ্ান স্থপরি জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর জন্মশিবারষ মকী ‘মুরজববষ ম’ র্থায়র্াগ্য মর্ মাদাে বররশাল 

রবভায়গর সকল হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে পালন রনরিিকরণ;  

 স্বাধীনিার মহ্ান স্থপরি জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর শাহ্াদি বারষ মকী র্থায়র্াগ্য মর্ মাদাে বররশাল রবভায়গর 

সকল হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে পালন রনরিিকরণ;  

 মহ্ামারর কয়রানা প্ররিয়রায়ধ ব্যাপক কম মপররকল্পনা গ্রহ্ণ; 

 মহ্ামারর কয়রানা প্ররিয়রায়ধ সরকায়রর গৃহ্ীি সকল কার্ মিম র্থার্থভায়ব বররশাল রবভায়গর সকল হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে 

পালন রনরিিকরণ;  

 শুিািারসংিান্ত উত্তম িি মার িারলকা প্রণেন কয়র স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থাে হপ্ররণ; 

 শুিািার প্রকয়ল্পর বারষ মক িে পররকল্পনা অনুয়মাদন; 

 ই-ভূরম হসবা প্রদায়নর জন্য One Stop Service-এর মােয়ম ভূরম হসবায়ক যুয়গাপয়র্াগী ব্যবস্থাপনাে উন্নীিকরণ-এর মােয়ম 

জনবা্ধ ব ভূরম ব্যবস্থাপনা বাস্তবােয়ন হজলা প্রশাসকগণয়ক রনয়দ মশনা প্রদান; 

 স্বল্প সময়ে জনগণয়ক সয়ব মাচ্চ হসবা প্রদান রনরিিকরণ; এবং 

 শুিািার কম মপররকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবােয়ন প্রয়োজনীে পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ। 

 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

২০৩০ রিষ্টায়ের ময়ে জারিসংঘ হঘারষি Sustainable Development Goals (SDGs) বা হটকসই উন্নেন লক্ষযমাত্রা অজময়ন বররশাল 

রবভাগীে প্রশাসন বিপররকর। হজলা পর্ মায়ে ও স্থানীে সরকার প্ররিষ্ঠানসমূয়হ্র মােয়ম হটকসই উন্নেন রনরিিকয়ল্প অভীষ্টসমূহ্ 

অজময়নর লয়ক্ষয এ কার্ মালে হ্য়ি নানারবধ পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। রবভাগীে প্রশাসন, বররশাল কর্তমক SDG অজময়ন গৃহ্ীি 

কম মপররকল্পনাসমূহ্ রনম্নরূপ :  

 SDG-এর লক্ষযমাত্রাসমূহ্ অজমনয়ক অগ্রারধকার রদয়ে ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র বারষ মক কম মসম্পাদন চুরক্ত দারখল করা 

হ্য়েয়ে; 
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 িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তর সয়ব মাত্তম ব্যবহ্ার িথা উদ্ভাবনী উয়যায়গর মােয়ম জনসয়বা রনরিরিকরণ; এবং নাগররক 

হসবার মান আরও বৃরিপূব মক জনগয়ণর হদারয়গাোে হসবা হপৌুঁয়ে হদওোর উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; 

 দুয়র্ মাগ ব্যবস্হ্াপনা, বনােন, জলবায়ু পররবিময়নর প্রভাব হমাকারবলা ও পররয়বশ সংরক্ষণসহ্ হটকসই উন্নেন লক্ষযমাত্রা 

অজমন ত্বরারন্বিকরয়ণ সভা অনুষ্ঠান ও হসরমনার আয়োজন করার উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। 

 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়ন ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : বারষ মক কম ম সম্পাদন চুরক্তর আওিাে রবভাগীে করমশনায়রর 

সয়ঙ্গ মরন্ত্রপররষদ সরিব ময়হ্াদয়ের এবং রবভাগীে করমশনায়রর সয়ঙ্গ হজলা প্রশাসকগয়ণর চুরক্ত সম্পাদন করা হ্য়েয়ে। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : প্ররিবের ইয়নায়ভশন হশায়করসং আয়োজন করা হ্ে। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : অসুস্থ কম মকিমা ও কম মিারীয়দর রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালয়ের ঐরচ্ছক িহ্রবল 

হ্য়ি রবরভন্ন সময়ে আরথ মক সহ্ােিা প্রদান করা হ্য়ে থায়ক।  

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদন ০৪টি, সরবরাহ্কৃি িথ্য ০৪টি এবং িথ্য 

করমশন বরাবর দায়েরকৃি আরপল হ্েরন। রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালয়ে দায়েরকৃি আরপল আয়বদন ০২টি এবং রবভাগীে 

করমশনায়রর কার্ মালয়ে রনষ্পরত্তকৃি আরপল আয়বদন ০২টি। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : দুয়র্ মাগকালীন সয়িিনিা বৃরির লয়ক্ষয রনেরমি মহ্োর আয়োজন করা হ্ে। 

বররশাল 

২০২০-২০২১ অথ মবেয়র কার্ মাবরল : 

 প্ররিবের ইয়নায়ভশন হশায়করসং আয়োজন করা হ্ে; 

 বঙ্গবন্ধু নয়ভারথয়েটার রনম মায়ণর লয়ক্ষয কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

 জারির রপিার জন্মশিবারষ মকী উপলয়ক্ষয রবরভন্ন দপ্তয়রর গৃহ্ীি কার্ মিম রনয়ে বষ মব্যাপী মুরজববষ ম কযায়লন্ডার প্রতুত/িকরণ; 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর মানরবক অথ মসহ্ােিা কার্ মিয়মর আওিাে উপকারয়ভাগীয়দর হিটায়বজ প্রতুত/িকরণ; এবং 

 কয়রানাকালীন রবপুল জনয়গাষ্ঠীর ময়ে ত্রাণ, স্বাস্থয সুরক্ষা সামগ্রী রবিরণ। 

 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : নদীভাঙ্গয়ন ক্ষরিগ্রস্তয়দর হিটায়বজ প্রণেন ও সংরক্ষণ। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : ইয়নায়ভশন উৎসারহ্িকরয়ণর লয়ক্ষয ইয়নায়ভশন হসরমনার, ওোকমসপ ও হমলা 

আয়োজন। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা ২০টি এবং সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর 

সংখ্যা ২০টি। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

 আেেণ প্রকয়ল্পর মােয়ম আেেহ্ীনয়দর পুনব মাসন; 

 ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীনয়দর সঠিক িারলকা প্রতুত/িপূব মক সংরক্ষণ; 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর মানরবক অথ মসহ্ােিা কার্ মিয়মর আওিাে উপকারয়ভাগীয়দর হিটায়বজ প্রতুত/িকরণ; 

 অসচ্ছল বীর মুরক্তয়র্ািায়দর আরথ মক সাহ্ায্য প্রদান; 

 অসচ্ছল বীর মুরক্তয়র্ািায়দর জন্য গৃহ্রনম মায়ণর কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

 গৃহ্হ্ীনয়দর জন্য মাননীে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রারধকাররভরত্তক আেেণ প্রকল্প বাস্তবােন; এবং 

 অববধ দখলদারয়দর উয়চ্ছয়দর মােয়ম খাল উিারকরণ। 

 

প্রেেেরিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে : িথ্য প্রযুরক্তর সয়ব মাচ্চ ব্যবহ্ায়রর মােয়ম সরকারর হসবা জনগয়ণর হদারয়গাোে 

হপৌুঁয়ে হদওোর লয়ক্ষয কার্ মিম িলমান। এ লয়ক্ষয অন-লাইয়ন আয়বদন গ্রহ্ণ ও হসবা প্রদান কার্ মিমসহ্ সরকারর নানা হসবা ও প্রতুত/রির 

রবষয়ে রিরজটাল হবায়ি ম ব্যাপক প্রিার কার্ মিম অব্যাহ্ি রয়েয়ে। 

পটুোখালী 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয বঙ্গবন্ধু হিারণ হ্য়ি হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে পর্ মন্ত হপৌরসভার উয়যায়গ রাস্তা রনম মাণ করা হ্য়েয়ে;  

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের সাময়ন হটরায়কাটার মােয়ম বাংলায়দয়শর ইরিহ্াস ও ঐরিহ্যয়ক তুয়ল ধরা হ্য়েয়ে; 

 হজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলনকক্ষ ইয়ন্টররের হিয়কায়রশনসহ্ আধুরনকােন করা হ্য়েয়ে; 
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 হজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর অরফস ইয়ন্টররের হিয়কায়রশনসহ্ আধুরনকােন করা হ্য়েয়ে; 

 সরকারর রনয়দ মশনার পররয়প্ররক্ষয়ি জািীে ও রাষ্ট্রীে পর্ মায়ে সকল অনুষ্ঠান ও রদবসসমূহ্ র্থার্থভায়ব উদ ু্ র্াপন ও বাস্তবােন 

করা হ্য়েয়ে; এবং 

 হজলা ব্র্যান্ডবুক-এর ২ে সংস্করণ প্রকাশ করা হ্য়েয়ে। 

 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা :  

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, পটুোখালী-এর রিরস গায়ি মন-এর হসৌন্দর্ মবধ মন; 

 হজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়ন যুয়গাপয়র্াগী হেয়নজ ব্যবস্থাকরণ; 

 সারকমট হ্াউজ পটুোখালীর যুয়গাপয়র্াগী হেয়নজ ব্যবস্থাকরণ; 

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে-এর ৬টি পাবরলক ওোশরুম আধুরনকীকরণ;  

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে-এর গারের গ্যায়রজ কাম িররমটরর রনম মাণ; 

 রশশুয়দর রবয়নাদয়নর জন্য পাকম স্থাপন; 

 সফটওেযার ব্যবহ্ার কয়র নামজারর প্ররিো সহ্জীকরণ, রিরজটাল পিরিয়ি শিভাগ ভূরম উন্নেন কর দারব রনধ মারণ; 

 উপয়জলা পর্ মায়ের অরফসসমূয়হ্ One Stop Service িালু করার মােয়ম ভূরম প্রশাসনয়ক অরধকির সহ্জ ও জনবা্ধ ব 

কয়র গয়ে হিালা; 

 হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ে সকল সরকারর অরফয়সর সয়ঙ্গ ই-নরথর মােয়ম হর্াগায়র্াগ স্থাপন করা এবং সারব মক 

উন্নেনমূলক কায়জর সমন্বে সাধন করা; 

 সকল প্রাথরমক, মােরমক রবযালে ও কয়লজসমূয়হ্ শিভাগ মারল্টরমরিো িাসরুম িালু করা; 

 হজলা প্রশাসয়ন দক্ষ মানবসম্পদ উন্নেয়ন হজলা প্রশাসয়নর কম মকিমা ও কম মিারীয়দর হিটায়বজ বিরর করা; 

 গলারিপা, কলাপাো ও রাঙ্গাবালী উপয়জলাে ৭০০ হহ্টর ম্যানয়গ্রাভ ফয়রে সৃজন করা; এবং 

 হসানার িয়র পর্ মটন হকন্দ্র স্থাপনসহ্ কুোকাটা পর্ মটন এলাকায়ক আন্তজমারিক মায়ন উন্নীি করা। 

 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

হজলা পর্ মাে : 

পটুোখালী : শিভাগ প্রারিষ্ঠারনক হিরলভারর রনরিিকরণ 

উপয়জলা পর্ মাে :  

 পটুোখালী সদর : ভূরমর সুষম ব্যবহ্ার; 

 দুমকী : আধুরনক প্রযুরক্ত ব্যবহ্ায়রর মােয়ম সমরন্বি স্বাস্থযয়সবা রনরিিকরণ; 

 বাউফল : উপয়জলার নদী ভাঙন হরাধ করা; 

 দশরমনা : শিভাগ প্রারিষ্ঠারনক হিরলভারর রনরিিকরণ; 

 গলারিপা : শিভাগ জরময়ি আধুরনক কৃরষ র্ন্ত্রপারি ব্যবহ্ার রনরিিকরণ; 

 রমজমাগঞ্জ : রমজমাগঞ্জ উপয়জলা হ্য়ি পটুোখালী হজলা সদর পর্ মন্ত পােরা নদীর উপর সংয়র্াগ হসতু ও নদী রক্ষা বাঁধ রনম মাণ 

 কলাপাো : ০৯ (নে) মাস লবণাক্তিার কারয়ণ িাষাবায়দ অসুরবধা হ্ওোে স্লুইজ হগট রনম মাণসহ্ হসয়ির পারনর ব্যবস্থা এবং 

খাবার পারনর জন্য সুয়পে পারনর ব্যবস্থা করা; এবং 

 রাঙ্গাবালী  : রাঙ্গাবালী সদরসহ্ সকল উপয়জলাে রবদুযৎ সরবরাহ্ রনরিি করা। 

 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ :  

 জািীে শুিািার হকৌশল অনুসরণপূব মক দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র কম মিারীয়দর কায়জর স্বচ্ছিা রনরিিকরণ; 

 ই-নরথর মােয়ম রিরজটাল অরফস বাস্তবােন; 

 বাউফয়লর মৃৎরশয়ল্পর পৃষ্ঠয়পাষকিার মােয়ম রবকাশ সাধন হবগবানকরণ; 

 রাখাইনয়দর সংস্কৃরি পৃষ্ঠয়পাষকিার মােয়ম রবকাশ সাধন এবং হদয়শ ও আন্তজমারিক পররমন্ডয়ল পরররিিকরণ; 
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 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে বঙ্গবন্ধু কন মার প্ররিষ্ঠা; 

 কুোকাটা রস-রবি পররষ্কার-পররচ্ছন্ন ও আইন ৃঙ্খললাসহ্ অন্যান্য কার্ মিম স্বাভারবক করয়ি রবি ম্যায়নজয়মন্ট করমটি গঠন।  

ৃঙ্খললাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 ভূরম অরধগ্রহ্য়ণর ক্ষরিপূরণ প্রদায়নর জন্য দুনীরি প্ররিয়রায়ধ হসবা গ্রহ্ীিায়দর দালায়লর শরণাপন্ন না হ্য়ে সরাসরর অরফয়স 

হর্াগায়র্ায়গর মােয়ম হসবা প্রদায়নর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। এয়ক্ষয়ত্র জনসাধারণয়ক উদ বুি করার জন্য সংরিষ্ট 

এলাকাে ব্যাপক প্রিারণার (মাইরকং ও রলফয়লট রবিরণ) প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। দুনীরি প্ররিয়রায়ধর লয়ক্ষয 

ক্ষরিগ্রস্ত পররবায়রর ক্ষরিপূরয়ণর টাকার হিক সংরিষ্ট উপয়জলা ভূরম অরফস/ইউরনেন পররষয়দর মােয়ম ক্ষরিগ্রস্তয়দর 

সরাসরর হ্ায়ি হ্ায়ি প্রদান করা হ্ে; এবং 

 রন্ট হিস্ক/য়জলা ই-য়সবা হকয়ন্দ্র সরাসরর হর্ন হসবা গ্রহ্ীিাগণ ভূরম অরধগ্রহ্ণ শাখার কম মকিমার সয়ঙ্গ হর্াগায়র্াগ করয়ি 

পায়রন হস জন্য করলং হবয়লর ব্যবস্থা করা হ্য়েয়ে।  

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 গণপ্রজািন্ত্রী বাংলায়দশ সরকায়রর উন্নেনমূলক কম মকাি সাধারণ জনগণয়ক অবরহ্ি করার জন্য হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে, 

পটুোখালীয়ি ১৬ ফুট বদয়ঘ মযর এবং ১২ ফুট প্রয়স্থর রিরজটাল পাবরলরসটি রিন স্থাপন; 

 পটুোখালী হজলাে মানসম্মি রশক্ষা রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয প্ররিটি কয়লজ পর্ মায়ে এবং মাোরমক পর্ মায়ে রসরস কযায়মরা 

স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

 কয়রানাকালীন হসাশ্যাল রমরিো ব্যবহ্ার কয়র পাঠদান কম মসূরি হনওো হ্য়েয়ে; 

 দুমকী উপয়জলা হ্য়ি ওয়েবয়পাট মায়ল ‘অনলাইনরভরত্তক হস্বচ্ছাে রক্তদান’ রশয়রানায়ম হসবাবি খুয়ল হস্বচ্ছাে রক্তদািায়দর 

রয়ক্তর গ্রুপ এবং হমাবাইল নম্বরসহ্ নায়মর িারলকা সংয়র্াজয়নর মােয়ম রক্তগ্রহ্ীিার রক্তপ্রারপ্ত রনরিিকরণ কম মসূরি হনওো 

হ্য়েয়ে; 

 পটুোখালী সদর উপয়জলাে ১৪টি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন রিরজটাল স্মাট ম িাসরুম স্থাপন করা হ্য়েয়ে। মানসম্মি রশক্ষা 

রনরিিকরয়ণ িথ্য প্রযুরক্ত ব্যবহ্ায়রর মােয়ম হেরণকয়ক্ষ রশক্ষাথীয়দর শিভাগ রশখনফল অজমন রনরিি করার লয়ক্ষয স্থানীে 

পর্ মায়ে উদ্ভারবি লাগসই প্রযুরক্তর প্রয়োগ স্মাট মটিরভয়ি Add Apps প্ররিোে প্রয়োজনীে রিভাইস সংয়র্াজয়নর মােয়ম 

পাওোর পয়েন্ট হপ্রয়জয়ন্টশন কয়র এবং ইণ্টারয়নট প্রযুরক্ত ব্যবহ্ার কয়র ই-লারন মং, রশক্ষক বািােন, মুক্তপাঠ, খান একায়িরম, 

১০ রমরনট স্কুল, ইউটিউব ইিযারদ অনলাইন েযাটফম ম ব্যবহ্ার কয়র হেরনকয়ক্ষ উন্নিমায়নর কয়ন্টন্ট উপস্থাপন কয়র 

রশক্ষাথীয়দর অরধকির স্থােী এবং কার্ মকরী রশখন ফল অজমন রনরিি করার উয়যাগ হনওো হ্য়েয়ে; 

 রিরজটাল লাইয়েরর স্থাপয়নর উয়যাগ; 

 সমগ্র হজলাে মানসম্মি রশক্ষা রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয প্ররিটি কয়লজ পর্ মায়ে এবং মাোরমক পর্ মায়ে রসরস কযায়মরা স্থাপন 

করা হ্য়েয়ে; 

 মারল্টরমরিো ও মানসম্মি পাঠদান রনরিিকরয়ণর জন্য মােরমক রবযালয়ে Smart TV (ইউটিউয়বর রবরভন্ন মারল্টরমরিো 

কয়ন্টন্ট ব্যবহ্ার কয়র)-এর মােয়ম পাঠদান কম মসূরি হনওো হ্য়েয়ে; এবং 

 মানসম্মি রশক্ষা এবং ইংয়ররজ রবষয়ে দক্ষিা অজমন রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয পাঠ্য বইয়ের সকল ইংয়ররজ শয়ের বাংলা 

অথ মসহ্ িারলকা প্রতুত/িপূব মক হেরণ কয়ক্ষর হদওোয়ল হরয়ম প্রদশ মন করা হ্য়চ্ছ। 

 

কয়রানাকালীন রিরজটাল রশক্ষা ব্যবস্থাে গৃহ্ীি পদয়ক্ষপসমূহ্ : 

 হকারভি-১৯ মহ্ামারর প্ররিয়রায়ধ সয়িিনিা বৃরিয়ি রশক্ষাথীয়দর ও িায়দর অরভভাবকয়দর স্বাস্থযরবরধ র্থার্থভায়ব হময়ন 

িলার জন্য সামারজক হর্াগায়র্াগ মােয়ম-(Youtube, Facebook, Mssenger, Whatsapp) উৎসারহ্ি করা হ্য়চ্ছ; 

 উপয়জলা প্রশাসন, উপয়জলা মােরমক রশক্ষা রবভাগ ও প্রাথরমক রশক্ষা রবভাগ, সদর, পটুোখালী-এর উয়যায়গ 

কয়রানাকালীন রশক্ষাথী পাঠদান কার্ মিম স্বাভারবক রাখা ও রনেরমি হলখাপোর ময়ে রশক্ষাথীয়দর ময়নারনয়বশ ধয়র 

রাখার জন্য অনলাইন পাঠদান কার্ মিম ‘রিরজটাল স্মাট ম স্কুল হনটওোকম, সদর, পটুোখালী’ Youtube, Facebook Page ও 

Messenger-এর মােয়ম িলমান; 

 সংরিষ্ট রবযালয়ের প্ররিষ্ঠান প্রধান কর্তমক রশক্ষকয়দর মায়  রনধ মাররিসংখ্যক রশক্ষাথীর দারেত্ব বণ্টন কয়র অনলাইন পাঠদান 

মরনটররং ও হমনটররং-এর কার্ মিম রনরিি করা হ্য়চ্ছ র্ায়ি সকল রশক্ষাথী এবং অরভভাবক রশক্ষা গ্রহ্য়ণ সাধারণ ধারা 

হথয়ক রবচুযি না হ্ে; 
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 উপয়জলা প্রশাসন, উপয়জলা মােরমক রশক্ষা রবভাগ ও প্রাথরমক রশক্ষা রবভাগ, সদর, পটুোখালী-এর উয়যায়গ অন লাইন 

পাঠদান;  

 কার্ মিম ফলপ্রসূ করার জন্য অনলাইন প্রশ্নপয়ত্রর মােয়ম রশক্ষাথীর রনরদ মষ্ট রবষয়ের অনলাইন পিরিয়ি পরীক্ষা গ্রহ্য়ণর 

উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; 

 মােরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরধদপ্তর কর্তমক বাস্তবারেি সংসদ হটরলরভশয়ন প্রিাররি ‘আমার ঘর আমার স্কুল’ হপ্রাগ্রাম সংরিষ্ট 

রবযালয়ের প্ররিষ্ঠান প্রধান কর্তমক রশক্ষকয়দর মায়  রনধ মাররিসংখ্যক রশক্ষাথীর দারেত্ব বণ্টন কয়র রশক্ষাথীয়দর িাস রুটিন 

অনুর্ােী হদখার জন্য উদ বুি করা হ্য়েয়ে;  

 সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন অনলাইয়ন িাস িালু করা হ্য়েয়ে। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : গণকম মিারীয়দর বারষ মক ৬০ ঘণ্টাব্যাপী প্ররশক্ষয়ণর আওিাে এ কার্ মালয়ের কম মিারীয়দর 

প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়চ্ছ। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গ্রহ্ীি কার্ মিম : িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা ০৬টি এবং সরবরাহ্কৃি  

িয়থ্যর সংখ্যা ০৫টি। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের সমু্ময়খ বঙ্গবন্ধু হিারণ ও হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে পর্ মন্ত রাস্তা রনম মাণ করা 

হ্য়েয়ে; 

 সারকমট হ্াউজ, পটুোখালী’র প্রয়বশদ্বার রনম মাণ করা হ্য়েয়ে; 

 সারকমট হ্াউয়জর অভযন্তয়র গারে পারকমং-এর জন্য আর.রস.রস েযাটফম ম বিরর করা হ্য়েয়ে; 

 পটুোখালী সারকমট হ্াউয়জর হসলারম মঞ্চ, প্যায়রি গ্রাউন্ড হমরামি ও আধুরনকােন কাজ; 

 পটুোখালী হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে ববদুযরিক রফটিংস রফিার পররবিমনসহ্ লাইন হমরামি ও সংস্কার কাজ; 

 পটুোখালী হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে জলোয়দর সংস্কার ও হমরামি; 

 হজলা প্রশাসয়কর বাংয়লাে হসৌন্দর্ ম বধ ময়নর জন্য পুকুর ও ঘাটলা রনম মাণ করা হ্য়েয়ে; এবং  

 হজলা প্রশাসয়কর বাংয়লাে গারের গ্যায়রজ পুনঃরনম মাণ করা হ্য়েয়ে। 

 

হভালা 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

হটকসই উন্নেয়নর লয়ক্ষয SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন সকলয়ক উদ বুিকরয়ণর জন্য হজলা ও উপয়জলা পর্ মায়ের কম মকিমা/কম মিারীয়দর 

রনেরমি প্রয়োজনীে রদকরনয়দ মশনা প্রদান করা হ্ে। এ োো, রিনবের হমোরদ ভরবষ্যৎ কম মপররকল্পনাে SDG-এর লক্ষযসমূহ্ সমন্বে 

করা হ্য়েয়ে। 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : ২০২১ হথয়ক ২০২৪ পর্ মন্ত ০৩ (রিন) বের হমোরদ ভরবষ্যৎ 

কম মপররকল্পনা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে।  

 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : আয়বদয়নর সংখ্যা ০৯টি এবং সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা ০৯টি। 

 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ে মুরক্তয়র্ািা কন মার, হভালা কায়লটয়রট স্কুল, হবারহ্ানউরেন 

উপয়জলা প্রশাসন স্কুল ও ল্যাকয়টটিং মাদার’স হবরব হকোর হসণ্টার স্থাপন সম্পন্ন করা হ্য়েয়ে। 

রপয়রাজপুর 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : অনলাইন হসবা রনরিিকরণ। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গ্রহ্ীি কার্ মিম : িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্য ০৫টি; সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর 

সংখ্যা ০৫টি। 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : 

 মুরজব জন্মশিবষ ম উপলয়ক্ষয এ হজলার ০৭টি উপয়জলাে ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীন পররবায়রর মায়  ১ম ও ২ে পর্ মায়ে ৩,১৭৯টি  

পররবারয়ক গৃহ্ প্রদান করা হ্য়েয়ে; এবং 

 আেেণ প্রকয়ল্পর মােয়ম আেেহ্ীনয়দর পুনব মাসন।    
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বরগুনা 

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল :  

 হরকি মরুয়মর জন্য পৃথক সফটওেযার-এর মােয়ম  E-reporting শুরু করা হ্য়েয়ে। হমৌজা ম্যাপ ও খরিোনসমূহ্ রিরজটালাইজি 

করার কার্ মিম িলমান রয়েয়ে; এবং 

 বৃক্ষয়রাপণ কার্ মিম হজারদায়রর মােয়ম বরগুনা হজলায়ক সবুজ বরগুনা রহ্সায়ব  হঘাষণা করা এবং ইয়কা টুযররজম প্রয়মাট করা। 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয গৃহ্ীি সকল কম মসূরি বাস্তবােন; 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যি পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : ০৩ (রিন) বের হমোরদ কম মপররকল্পনা গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে;        

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা উয়েখয়র্াগ্য রবষে : রমরিো ও ররয়সাস ম হসলয়ক আধুরনকীকরণ করা; এবং 

হজলার হমাট উিারকৃি পরিি/খাস জরমর িথ্য : এস. এ. অযান্ডটি. অযাট অনুর্ােী বরগুনা হজলাে উিারকৃি পরিি/খাস জরমর হমাট 

পররমাণ ৪.২১ একর। 

 ালকাঠি 

মাঠ পর্ মায়ে বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয উপয়জলা পররষদ রাজস্ব িহ্রবল হ্য়ি ৪টি ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীন 

পররবারয়ক গৃহ্রনম মাণ কয়র পুনব মাসন করা হ্য়েয়ে। 

 

রসয়লট রবভাগ :  

     

২০২০-২১ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

হজলা : রসয়লট :  

 স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী ও স্বয়ল্পান্নি হদশ হ্য়ি উন্নেনশীল বাংলায়দয়শ পদাপ মণ উপলয়ক্ষয ২৭ ও ২৮ মাি ম ২০২১ িাররয়খ ২রদন 

ব্যাপী আয়লািনা সভা, রভরিও প্রদশ মনী, িথ্যরিত্র প্রদশ মন, কুইজ প্ররিয়র্ারগিা, সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান ও রূপকল্প ২০৪১ : উন্নি ও 

সমৃি বাংলায়দশ শীষ মক হসরমনার আায়োজন করা হ্য়েয়ে; 

 মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয ভূরমহ্ীন ও গৃহ্হ্ীন পররবারয়ক জরম ও গৃহ্ প্রদান কার্ মিয়মর আওিাে ১ম পর্ মায়ে ইয়িাময়ে এ হজলাে 

২৬৫২টি গৃহ্রনম মাণ সম্পন্ন হ্য়েয়ে এবং ২ে পর্ মায়ে কানাইঘাট ও হগাোইনঘাট উপয়জলাে ১১৫টি গৃহ্রনম মাণ সম্পন্ন হ্য়েয়ে;  

 হজলা পেমায়ে কয়রানা সংিমণ হরায়ধ করণীে রনধ মারণ করয়ি ও ত্রাণসহ্ সারব মক কার্ মিম সুসমন্বয়ের লয়ক্ষয হজলা কয়রানা 

করমটি গঠন কয়র ২০টি সভা আয়োজন করা হ্য়েয়ে। সভাে গৃহ্ীি রসিান্তসমূহ্ বাস্তবােয়নর লয়ক্ষয রনেরমিভায়ব িদাররক করা 

হ্য়চ্ছ; 

 কয়রানা প্ররিয়রায়ধ হ্াটবাজার, মসরজদ-মরন্দরসহ্ সকল জনসমাগমস্থয়ল সয়িিনিামূলক হফস্টুন ও ব্যানার টাঙায়না হ্য়েয়ে। 

সয়িিনিা সৃরষ্টর জন্য হজলা প্রশাসন-এর পক্ষ হ্য়ি হজলাপ্রশাসক, সকল অরিররক্ত হজলাপ্রশাসক, সহ্কারী করমশনার, হজলা 

পর্ মায়ের সকল দপ্তর প্রধান, জনপ্ররিরনরধ ও হবসরকারর সংস্থার হনর্তয়ত্ব সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠানসহ্ রবরভন্ন দপ্তর/রবভায়গ 

সয়িিনিামূলক রলফয়লট রবিরণ করা হ্য়েয়ে; 

 কয়রানাে আিান্ত হরাগীর রিরকৎসা রনরিিকরয়ণ হিরিয়কয়টি হ্াসপািাল রহ্সায়ব  রসয়লট সদয়র অবরস্থি ১০০ শয্যারবরশষ্ট 

শরহ্দ শামসুরেন হ্াসপািালয়ক প্রতুত/ি করা হ্য়েয়ে। এ োো খারদমনগরস্থ ৩১ শয্যারবরশষ্ট হ্র্রি শাহ্পরান (র:) হ্াসপািালয়ক 

কয়রানা আিান্ত হরাগীর রিরকৎসায়থ ম রনধ মারণ করা হ্য়েয়ে। উরেরখি হ্াসপািালসমূয়হ্ সাব মক্ষরণক রিরকৎসা রনরিি করয়ি 

প্রয়োজনীে হলাকবল হরাোর রভরত্তয়ি রনয়োজন করা হ্য়েয়ে; এবং 

 কয়রানাভাইরায়সর সংিমণ প্ররিয়রাধ অথবা এ কারয়ণ উদ্ভুি হর্-য়কায়না দুয়র্ মাগ পরররস্থরি হমাকারবলাে আগ্রহ্ী ব্যরক্তগণ 

মানরবক সাহ্ায্য রহ্সায়ব  অথ ম সাহ্ায্য প্রদায়নর সুরবধায়থ ম ‘কয়রানা হমাকারবলা সহ্ােিা িহ্রবল’ নামীে ব্যাংক রহ্সাব িালু কয়র 

রবজ্ঞরপ্ত প্রিার করা হ্য়েয়ে। এ োো মানরবক সহ্ােিার অংশ রহ্সায়ব খাযসামগ্রী হজলাপ্রশাসয়কর কার্ মালয়ের ত্রাণ শাখাে 

অথবা উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালয়ে জমা প্রদায়নর আহ্বান জানায়না হ্য়েয়ে। 

 

হ্রবগঞ্জ 

 

উিাইল (শংকরপাশা) শাহ্ী মসরজদ ও (৩) রবথঙ্গল আখো, বারনোিং এর হভৌি সুরবধারদ উন্নেয়নর জন্য টুযররজম হবায়ি ম প্রকল্প প্রস্তাব 

হপ্ররণ করা হ্ে। ইয়িাময়ে পানেরে ইয়কা ররয়সায়ট মর হভৌি সুরবধারদ উন্নেয়নর জন্য ১,০০,৩০,১২৫/- (এক হকাটি রত্রশ হ্াজার একশি 

পঁরিশ) টাকা, মাধবপুর উপয়জলাধীন মাধবপুর বাজার পুকুর (পাকম), বাহুবল উপয়জলাধীন সনািন ধম মালম্বীয়দর গুরুত্বপূণ ম স্থান শিী 

অঙ্গন ও বারনোিং উপয়জলাধীন রবথঙ্গল বে আখোে পর্ মটকয়দর সুয়র্াগ সুরবধা বৃরির লয়ক্ষয ১,০০,০০,০০০/=(এক হকাটি) টাকা 
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বরাে পাওো র্াে। উন্নেন কার্ মিম িলমান। হজলার জগদীশপুর হমাে হ্য়ি চুনারুঘাট উপয়জলা পর্ মন্ত ২৪ রক.রম. রাস্তায়ক রগ্রন োইভ 

রহ্সায়ব  হঘাষণা করা হ্য়েয়ে। বহুসেয়ক রবরভন্ন প্রজারির বৃক্ষয়রাপণ করা হ্ে। 

 

রসয়লট 

 রসয়লট হজলার হকাম্পানীগঞ্জ উপয়জলার হভালাগঞ্জ নামক স্থায়ন নতুন বি মার হ্াট স্থাপন করার জন্য গি ১৬/১১/২০১৭ িাররয়খ 

বাংলায়দশ-ভারি সীমান্ত রপলার নং-১২৪৮/১২এস স্থায়ন সভা অনুরষ্ঠি হ্ে। উক্ত সভাে বাংলায়দশ-ভারি উভে হদয়শর হর্ৌথ 

প্ররিরনরধ দল অংশগ্রহ্ণ কয়রন। সভাে উভে হদয়শর হর্ৌথ প্ররিরনরধ দয়লর উপরস্থরিয়ি, সীমান্ত রপলার নং-১২৪৮/১২এস 

এবং ১২৪৮/১০টি মেবিী স্থায়ন নতুন বি মার হ্াট (য়ভালাগঞ্জ, হকাম্পানীগঞ্জ-য়ভালাগঞ্জ, ইে খারস রহ্লস রিরেক) স্থাপয়নর 

জন্য স্থান রনধ মারণ করা হ্ে। উক্ত বি মার হ্াট রনম মাণকাজ রিয়সম্বর, ২০১৯ এ হশষ হ্য়েয়ে। বিমমায়ন হভালাগঞ্জ বি মার হ্াটটি 

ভারি-বাংলায়দশ এর হর্ৌথ সমন্বয়ে উয়দ্বাধয়নর অয়পক্ষাে আয়ে। কয়রানাভাইরায়সর প্রাদু মভাব হশষ হ্য়ল এ-সংিান্ত 

কার্ মিয়মর রনয়দ মশনা পাওো র্ায়ব বয়ল সম্ভাবনা রয়েয়ে;  

 ভারি-বাংলায়দশ হর্ৌথ প্ররিরনরধর সমন্বয়ে বারণজয মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাে গি ২৩-২৪ এরপ্রল ২০১৯ িাররয়খ ‘Joint 

Committee on Border Haats’-এর রদ্বিীে সভা বাংলায়দয়শর রসয়লয়ট অনুরষ্ঠি হ্ে। উক্ত সভাে রসয়লট হজলার সীমান্তবিী 

(কানাইঘাট উপয়জলার ‘সনািনপুরঞ্জ নামক স্থায়ন সীমান্ত রপলার নম্বর : ১৩১৫ হি এবং রবোনীবাজার উপয়জলার ‘মুরেো 

নামক) স্থায়ন সীমান্ত রপলার (১৩৬৩-১৩৬৪)-য়ি রসয়লট হজলাে নতুন ২টি বি মার হ্াট স্থাপয়নর রসিান্ত গৃহ্ীি হ্য়েয়ে; 

 রসয়লট হজলার কানাইঘাট উপয়জলার ‘সনািনপুরঞ্জ’ নামক স্থায়ন সীমান্ত রপলার নম্বর : ১৩১৫-য়ি নতুন বি মার হ্াট স্থাপন 

করার জন্য গি ১৫.০৬.২০১৯ িাররয়খ ভারি-বাংলায়দশ হর্ৌথ বি মার হ্াট ব্যবস্থাপনা করমটির পররদশ মন কার্ মিম অনুরষ্ঠি 

হ্ে। পররদশ মন কার্ মিম হশয়ষ সভা অনুরষ্ঠি হ্ে। সভাে রবরভন্ন রবষে রনয়ে আয়লািনা হ্য়েয়ে এবং ‘সনািনপুরঞ্জ-হুরই’ বি মার 

হ্াট স্থাপনসংিান্ত ভারি-বাংলায়দশ MoU চুরক্ত হমািায়বক ভারিীে কর্তমপক্ষ বি মার হ্াট রনম মাণসহ্ র্াবিীে কার্ মারদ সম্পন্ন 

করয়ব; এবং 

 রসয়লট হজলার রবোনীবাজার উপয়জলার ‘মুরেো’ নামক স্থায়ন সীমান্ত রপলার নম্বর : ১৩৬৩-এম-য়ি নতুন বি মার হ্াট স্থাপন 

করার জন্য গি ২৪.১২.২০১৯ িাররয়খ ভারি-বাংলায়দশ হর্ৌথ বি মার হ্াটব্যবস্থাপনা করমটির পররদশ মন কার্ মিম অনুরষ্ঠি 

হ্ে। পররদশ মন কার্ মিম হশয়ষ সভা অনুরষ্ঠি হ্ে। সভাে রবরভন্ন রবষে রনয়ে আয়লািনা হ্য়েয়ে এবং ‘মুরেো-লাটু’ বি মার হ্াট 

স্থাপনসংিান্ত ভারি-বাংলায়দশ MoU চুরক্ত হমািায়বক ভারিীে কর্তমপক্ষ বি মার হ্াট রনম মাণসহ্ র্াবিীে কার্ মারদ সম্পন্ন 

করয়ব। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 হজলাপ্রশাসয়কর কার্ মালে, হ্রবগঞ্জ :  

 কম মকিমা-কম মিারীয়দর আইরসটি রবষয়ে দক্ষিা বৃরির জন্য ‘হজলা পর্ মায়ে ই-ফাইল (নরথ) ব্যবহ্ার’ রবষেক, কম মিারীয়দর 

দক্ষিা বৃরির জন্য অরফস ব্যবস্থাপনারবষেক বেয়র ৬০ ঘণ্টা ব্যাপী অভযন্তরীণ প্ররশক্ষণ ও রবরভন্ন প্রকার প্ররশক্ষণ প্রদান করা 

হ্য়েয়ে; 

 হর্াগ্যিা অনুর্ােী কম মিারীয়দর পয়দান্নরি প্রদান করা হ্য়েয়ে;  

 কম মিারীয়দর কল্যায়ণ হ্রবগঞ্জ কায়লটয়রয়ট কম মিারী কল্যাণ সরমরি নায়ম সরমরি রবযমান আয়ে। সরমরির মােয়ম প্ররিবের 

কম মিারীয়দর হেয়লয়ময়েয়দর বারষ মক িীো প্ররিয়র্ারগিা ও বনয়ভাজয়নর কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্ে; এবং  

 সরকারী কম মকিমা-কম মিারীয়দর ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অথ মবেয়র জািীে শুিািার হকৌশল পুরস্কার প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

সুনামগঞ্জ 

১৫টি আেেণ/আবাসন/য়ফইজ-২/আেেণ-২ প্রকয়ল্পর মােয়ম মাটি ভরাট সমাপ্ত হ্য়েয়ে এবং ০২টি গুচ্ছগ্রাম প্রকয়ল্পর মােয়ম ৮০টি 

পররবারয়ক পুনব মারসি করা হ্য়েয়ে। অপররদয়ক র্ার জরম আয়ে ঘর হনই িার রনজ জরময়ি গৃহ্রনম মাণ প্রকয়ল্পর আওিাে এ পর্ মন্ত হমাট 

১৯৩৭টি পররবারয়ক পুনব মাসন করা হ্য়েয়ে। 

হ্রবগঞ্জ 

 ২০২০-২১ অথ মবেয়র কয়রানাকালীন স্বাস্থযরবরধ হময়ন িলা এবং সামারজক রনরাপত্তা বজাে রাখার রনরমত্ত জনগয়ণর মায়  

সয়িিনিা বৃরির লয়ক্ষয এ কার্ মালে হ্য়ি রবরভন্ন প্রিারণামূলক কার্ মিম গ্রহ্ণসহ্ রলফয়লট রবিরণ করা হ্য়েয়ে। জনগয়ণর 

ময়ে রবনামূয়ল্য মাস্ক ও স্য ারনটাইজার রবিরণ করা হ্য়েয়ে। কয়রানা প্ররিয়রায়ধ সরকার কর্তমক রবরভন্ন সময়ে আয়রারপি 

রবরধ রনয়ষধ বাস্তবােয়নর লয়ক্ষয র্থার্থ পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ এবং হমাবাইল হকাট ম পররিালনা করা হ্য়েয়ে। কয়রানাকায়ল রবরভন্ন 

সরকারর রনয়দ মশনা বাস্তবােন এবং লকিাউন কার্ মকর করার রনরমত্ত র্থার্থভায়ব উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে; এবং 
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 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হথয়ক ২০২০-২১ অথ মবেয়র প্ররিব্ধ ী, দুস্থ ও ক্ষরিগ্রস্ত দররদ্র ব্যরক্তয়দর কয়রানাভাইরাস (য়কারভি 

১৯) সংিমণ প্ররিয়রায়ধ এ হজলার সকল প্ররিব্ধ ী, দুস্থ ও ক্ষরিগ্রস্ত ব্যরক্তয়দর মায়  মানরবক সহ্ােিা প্রদায়নর লয়ক্ষয 

১২,৮৩,৭৮,০৫০/- (বায়রা হকাটি রিরারশ লক্ষ আটাত্তর হ্াজার পঞ্চাশ) টাকা রবিরণ করা হ্য়েয়ে।  

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ প্রশাসয়নর ২০২০-২০২১ অথ মবেয়রর বায়জট     

      অঙ্কসমূহ্ হ্াজার টাকাে 

িরমক দপ্তর/সংস্থার নাম বায়জট ২০২০-২১ 

১ ১০৭০১০১১০০৭১৯-সরিবালে ৫০৮৩৬৩৮ 

২ ১০৭০১০১১০০৭২০-সরকারর কম মিারী হ্াসপািাল ৩৭২১০০ 

৩ ১৩১০০০৯০০-বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম ১৫৯৯০০০ 

৪ ১৩১০০১০০০-বাংলায়দশ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ইনরেটিউট (রবোম)  ৬৭০০০ 

৫  ১৩১০০১১০১-বাংলায়দশ হলাকপ্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র ১১২৭৯৮৮ 

৬ ১৩৫০০০১০০-অবসরপ্রাপ্ত সরকারর কম মিারী কল্যাণ সরমরি ১০০০০০ 

৭ 
১৩৫০০০২০০-বাংলায়দশ ইনরেটিউট অব গভন্যমান্স এি ম্যায়নজয়মন্ট 

(রবআইরজএম) 
১০০০০০ 

৮ ১০৭০২০১১০০৭২১-রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম ২৮৩১০০ 

৯ ১০৭০৩০১০০০০০০-রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালেসমূহ্ ৯৯২৭০০ 

১০ ১০৭০৩০২০০০০০০-হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালেসমূহ্ ৬৭৮৯২০০ 

১১ ১০৭০৩০৩১০০৭৯৪-হেরজং বাংয়লা (কুরমো) ২০০ 

১২ ১০৭০৩০৪০০০০০০-সারকমট হ্াউজসমূহ্ ৫৬৪১০০ 

১৩ ১০৭০৩০৫০০০০০০-উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালেসমূহ্ ৫০৩২১৫৬ 

১৪ ১০৭০৪০১১০১৩৪৯- প্রধান কার্ মালে, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধদপ্তর ৭২৫২০ 

১৫ ১০৭০৪০২১০১৩৫০-বাংলায়দশ ফরম ও প্রকাশনা অরফস ৭৬৪৩৫ 

১৬ ১০৭০৪০৩১০১৩৫১-বাংলায়দশ হেশনারর অরফস ৪৮৪৩৫ 

১৭ ১০৭০৪০৪০০০০০০-আঞ্চরলক কার্ মালেসমূহ্ ৫৮০০০ 

১৮ ১০৭০৪০৫১০১৩৫৬-সরকারর রপ্ররন্টং হপ্রস ৫৬৯৫০০ 

১৯ ১০৭০৪০৫১০১৩৫৭-বাংলায়দশ সরকারর মুদ্রণালে ৯১০৪০০ 

২০ ১০৭০৪০৫১০১৩৫৮-বাংলায়দশ রসরকউররটি রপ্ররন্টং হপ্রস ২২৬২০০ 

২১ ১২০০০৭০০৯-য়েশনারর হোরস (রবয়শষ কার্ মিম) ৬৯০০০০ 

২২ ১০৭০৫০১১০১৩৫৯-প্রধান কার্ মালে, সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তর ৪৯৫৪৭ 

২৩ ১০৭০৫০২১০১৩৬০-সরকারর সেক পররবহ্ণ ৫০২৬০০ 

২৪ ১০৭০৫০৩০০০০০০-য়জলা সরকারর সেক পররবহ্ন পুল ৮৮৯৮০০ 

২৫ ১০৭০৫০৪০০০০০০-উপয়জলা সরকারর সেক পররবহ্ন পুল ৫১০১০০ 

২৬ ১০৭০৫০৫১০১৪২৬-প্রধান কার্ মালে, সরকারর হনৌ পররবহ্ণ পুল ৩২৯২০ 

২৭ ১০৭০৫০৬০০০০০০-য়জলা সরকারর হনৌ পররবহ্ণ পুল ৬২১০০ 

২৮ ১০৭০৫০৭০০০০০০-উপয়জলা সরকারর হনৌ পররবহ্ণ পুল ২৯৯৬০ 
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২৯ ১০৭০৫০৮১০১৪২৫-সরকারর র্ানবাহ্ন হমরামি কারখানা ১৬২২৪৫ 

হমাট পররিালন ব্যে= ২৭০০১৯৪৪ 

হমাট উন্নেন ব্যে= ৩৪৬৯০০০ 

সব ময়মাট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে (পররিালন ব্যে) = ৩০৪৭০৯৪৪ 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ােী িথ্য প্রদান করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দারেত্বপ্রাপ্ত কম মকিমার নাম ও ঠিকানা : 

 

দারেত্বপ্রাপ্ত কম মকিমার নাম 

ও পদরব 

হফান নম্বর ও 

হমাবাইল নম্বর 

ই-য়মইল ঠিকানা আরপল কর্তমপয়ক্ষর নাম, পদরব, হফান, হমাবাইল 

নম্বর ও ই-য়মইল 

ররপন িাকমা 

উপসরিব (প্রশাসন-৩) 

৯৫৪০৬২৮ 

#০১৭১৫২৫০২১৯ 

adminfa@ 

mopa.gov.bd 

হক এম আলী আজম 

রসরনের সরিব 

হফান : ০২-২২৩৩৯০১০০ 

#০১৭০০৭১৭৭১১ 

secretary@mopa.gov.bd 
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