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১.০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরররিরি 

প্রজাতন্ত্রের গণকর্ মচারী নিন্ত্র াগ, পদা ি ও পন্ত্রদান্ননতর ব্যবস্থা করা জিপ্রশাসি র্েণালন্ত্র র প্রধাি কাজ। এ কাজ সুচারুরূন্ত্রপ সম্পন্ন 

করার জন্য গণকর্ মচারী নিন্ত্র াগনবনধ ও চাকনরনবনধ প্রণ িও এ র্েণালন্ত্র র অন্যতর্ গুরুত্বপূণ ম কাজ। নিন্ত্র ানজত জিবন্ত্রলর সংগঠিত 

ও প্রনর্ত কর্ মজীবি পনরকল্পিা প্রণ ন্ত্রির পাশাপানশ সব মস্তন্ত্রর বাংলা ভাষা প্রচলি ও প্রসান্ত্ররর র্ন্ত্রতা তাৎপর্ মর্নডিত বহুমুখী দান ত্ব 

পালন্ত্রিও জিপ্রশাসি র্েণাল  সনি  ও অগ্রণী ভূনর্কা পালি কন্ত্রর আসন্ত্রে। প্রবনতমত সংসদী  সরকার ব্যবস্থা  র্ািিী  প্রধাির্েী 

এ র্েণালন্ত্র র র্েীর দান ত্ব ঐনতহ্যগতভান্ত্রবই পালি কন্ত্রর থান্ত্রকি।  বতমর্ান্ত্রি জিাব ফরহ্াদ হহ্ান্ত্রসি, এর্.নপ. এ র্েণালন্ত্র র 

র্ািিী  প্রনতর্েীর দান ত্ব পালি করন্ত্রেি। 

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

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

Reorganization Committee-এর সুপাররশক্রয়ম ১৯৬২ রিষ্টায়ে এটি Service and General 

Administration (S.& G.A.) নায়ম একটি স্বিন্ত্র Department-এর মর্ োো লাভ কয়র। ১৯৭১ রিষ্টায়ের ১৭ এরপ্রল 

মুরজবনগয়র গঠিি বাংলায়েশ সরকায়রর আময়ল Establishment Division রিসায়ব এ মন্ত্রণালয়ের র্াত্রা শুরু িে। 

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

থশখ মুরজবুর রিমান প্রধানমন্ত্রী ও পরবিীকায়ল রাষ্ট্রপরি োকাকালীন Establishment Division-এর োরেয়ে রিয়লন। 

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

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

Division-এর O&M অনুরবভাগ রিসায়ব অঙ্গীভূি িে এবং একজন মন্ত্রীর সারব েক িত্ত্বাবধায়ন সংস্থাপন রবভায়গর প্রশাসরনক 

কার্ েক্রম পররিারলি িে। ১৯৮২ রিষ্টায়ে Martial Law Committee on Reorganizational Set-uসকল 

সরকারর মন্ত্রণালে, রবভাগ, েপ্তর/পররেপ্তরসি সকল স্বােত্তশারসি সংস্থার পুনগ েঠয়নর উয়যাগ গ্রিণ কয়র। এ উয়েশ্য সাধয়ন গঠিি 

এনাম করমটি Establishment Division-থক পরবিী সময়ে Ministry of Establishment & 

Reorganization নামকরয়ণর সুপাররশ কয়র। পয়র Ministry of Establishment & Re-

organization-এর পররবরিেি নামকরণ িে Ministry of Establishment। সময়ের আবিেয়ন কার্ েসম্পৃক্ত 

নামকরয়ণর িারিো অনুভূি িওোে ২৮/০৪/১১ রিষ্টায়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নাম পররবিেন কয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে 

(Ministry of Public Administration) করা িে। মাননীে প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী রিসায়ব োরেয়ে 

রিয়লন। বিেমায়ন মাননীে প্রধানমন্ত্রী থশখ িারসনা, এম.রপ. এ মন্ত্রণালয়ের মাননীে মন্ত্রী এবং জনাব ফরিাে থিায়সন, এম.রপ. 

মাননীে প্ররিমন্ত্রীর োরেয়ে রয়েয়িন।  

২০২১ রিষ্টায়ের ময়ে বাংলায়েশয়ক মেআয়ের থেয়শ পররণি করা এবং ২০৩০ রিষ্টায়ের ময়ে এস.রি.রজ. অজেয়ন েক্ষ, 

দুনীরিমুক্ত, থসবামুখী, জবাবরেরিমূলক, জনপ্রশাসন গয়ে তুলয়ি প্রজািয়ন্ত্রর কম েসম্পােয়ন থমধাসম্পন্ন জনবল রনয়োগ, িাঁয়ের 

প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে োরেে পালন করয়ি। এ মন্ত্রণালে সকল মন্ত্রণালে/রবভাগ ও এর অধীন 

েপ্তর/প্ররিষ্ঠান এবং স্ব-শারসি সংস্থার জনবল ও সরঞ্জামসি সাংগঠরনক কাঠায়মা প্রণেন/পুনরব েন্যায়স সম্মরি প্রোন এবং সংরিষ্ট 

েপ্তর/সংস্থার রবলুরপ্ত বা আকার সংয়কািয়নর কারয়ণ উদ্বৃত্ত জনবয়লর র্োর্ে আত্তীকরণসংক্রান্ত কার্ োরে সম্পন্ন কয়র োয়ক। সরকারর  

কম েিারী রনয়োগ, িাকরর-রবরধ প্রণেন, এ রবষয়ে পরামশ ে প্রোন, রনয়োরজি জনবয়লর েক্ষিা বৃরির লয়ক্ষে প্ররশক্ষণ নীরিমালা প্রণেন 

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

আিরণরবরধ প্রণেন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন কম েিারীয়ের শৃঙ্খলা ভয়ঙ্গর কারয়ণ রবরধবি ব্যবস্থা গ্রিয়ণ এ মন্ত্রণালে 

কাজ কয়র। িািাো সরকায়রর কম েসূরি বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে সকল মন্ত্রণালে/রবভায়গ উপযুক্ত ও েক্ষ জনবল 

রনয়োয়গ অনুঘটক রিসায়ব োরেে পালন কয়র। রায়ষ্ট্রর জনয়সবামূলক কায়জ রনয়োরজি জনবল, সংগঠন ও িাঁয়ের প্ররমি কম েজীবন 

পররকল্পনা প্রণেয়নর পাশাপারশ িাঁয়ের সৃজনশীল ও উ্াবনী কায়জর জন্য জনপ্রশাসন পেক প্রোন, সব েস্তয়র বাংলা ভাষা প্রিলন ও 

সঞ্চালয়নর ময়িা িাৎপর্ েপূণ ে বহুমুখী োরেে পালয়নও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভূরমকা অগ্রগণ্য।  

১.১      রূপকল্প (Vision) 

           দক্ষ ও কার্ যকর জনপ্রশাসন। 

১.২ অভিলক্ষয (Mission) 

 নিয় োগ, প্রনিক্ষণ, প্রোনিষ্ঠোনিক সক্ষমিো বৃনি ও মোিবসম্পয়ের কোর্ যকর ব্যবহোর নিনিিকরয়ণর মোধ্যয়ম একটি েক্ষ, সসবোমুখী ও 

জবোবনেনহমূলক জিপ্রিোসি গয়ে সিোলো। 
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১.৩ সাাংগঠভনক কাঠাম া 

এ  ন্ত্রণালমে ৯টি অনুভিিাগ, ২৬টি অভিশাখা ও ৭৩টি শাখা/ইউভনট/ ককাষ রমেমে। তাোড়া িাাংলামদশ সভিিালে ককন্দ্রীে গ্রন্থাগার 

এিাং কলাক-প্রশাসন কভিউটার ককন্দ্র এ  ন্ত্রণালমের অিীন। জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমে ৯  কগ্রড ও তদূর্ধ্য কগ্রমডর ১৫৫টি, ১০  কগ্রমডর 

১৩৩টি, ১১-১৬ত  কগ্রমডর ১৪৭টি ও ১৭-২০ত  কগ্রমডর ১৪০টিসহ ক াট ৫৭৫টি অনুম াভদত পদ রমেমে। অনুম াভদত পমদর 

ভিপরীমত ১ জন সভিি, ১০ জন অভতভরক্ত সভিি, ১৯ জন যুগ্মসভিি, ৪৯ জন উপসভিি, ১৭ জন ভসভনের সহকারী সভিি, ১০ জন 

সহকারী সভিি, ১ জন ভিমশষজ্ঞ, ১ জন তথ্য ও জনসাংমর্াগ ক যকতযা, ১ জন ভসভনের সহকারী প্রিান এিাং লাইমেভরোন/ভসভনের 

অনুিাদ ক যকতযা/অনুিাদ ক যকতযা/অযাসাইনম ন্ট অভিসার/গমিষণা ক যকতযা/ভহসািরক্ষণ ক যকতযা/ভসমে স্ অযানাভলে/সহকারী 

কপ্রাগ্রা ার পদভির ক যিারী ক যরত।  

১.৪ ভিদ্য ান সাাংগঠভনক কাঠাম া অনুর্ােী জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ক যরত কগ্রডভিভিক জনিল ভনম্নরূপ : 

৯  ও তদূর্ধ্য কগ্রড  

ক্ররমক অনুয়মারেি পয়ের নাম অনুয়মারেি পয়ের 

সংখ্যা 

পূরণকৃি/ 

সংযুরক্তকৃি  

পে সংখ্যা 

শূন্য 

পয়ের 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

1.  সভিি/ভসভনের সভিি ০১ ০১ - - 

2.  অভতভরক্ত সভিি ০২ ০২ -  

3.  যুগ্মসভিি ০৭ ০৭ - (০৭ জন অভতভরক্ত 

সভিি ক যরত) 

4.  ভসভনের ভসমে স্ অযানাভলে/উপসভিি ০১ ০১ - যুগ্মসভিি ক যরত 

5.  ভসভনের ভসমে স্ অযানাভলে ০১ - ০১ - 

6.  উপসভিি ভনেভ ত ২৬ ২৬ - (০১ জন অভতভরক্ত সভিি 

এিাং ১৬ জন যুগ্মসভিি 

ক যরত) 

সুপারভনউ ারাভর-৩৭ ৩৭ -  

7.  ভিমশষজ্ঞ (িরম স) ০১ ০১ - - 

8.  আইন ক যকতযা/ উপসভিি  ০১ ০১ - - 

9.  উপপ্রিান ০১ ০১ - *উপসভিি ক যরত 

10.  ভসমে  অযানাভলে/ভসভনের কপ্রাগ্রা ার ০১ - ০১ - 

11.  ভসমে  অযানাভলে ০১ ০১ - - 

12.  সহকারী সভিি/ভস. সহ. সভিি ৩৪ ৩৪ - (০৯ জন উপসভিি 

ক যরত) 

13.  অযাসাইনম ন্ট অভিসার/ ভস. অযা. অ. ১৩ ১৩ - (০৬ জন ভস.স.সভিি 

০৩ জন স.সভিি 

ক যরত) 

14.  সহকারী প্রিান/ভস. সহ. প্রিান ০২ ০২ -  

15.  ভসভনের অনুিাদ ক যকতযা ০১ ০১ - - 

16.  কপ্রাগ্রা ার ০২ ০২ - - 

17.  কভিউটার অপামরশন সুপারিাইজার ০১ - ০১ - 

18.  অনুিাদ ক যকতযা ০১ ০১ - - 

19.  গমিষণা ক যকতযা/ভসভনের গমিষণা ক যকতযা ০৮ ০২ ০৬ *০৬ জন স.স./ভস. 

স.স. ক যরত। 

20.  নভিরক্ষণ ক যকতযা ০১ ০১ - - 

21.  ভহসািরক্ষণ ক যকতযা ০১ ০১ - - 

22.  লাইমেভরোন ০১ ০১ - - 

23.  সহকারী কপ্রাগ্রা ার ০৮ ০৬ ০২ - 
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24.  সহকারী ক ইনমটন্যান্স ইভিভনোর ০১ ০১ - - 

25.  ভসভনের কভিউটার অপামরটর ০১ ০১ - - 

ক াট= ১৫৫ ১৪৪ ১১ - 

 

১০  কগ্রড 

ক্ররমক পয়ের নাম মঞ্জুররকৃি 

পয়ের সংখ্যা 

পূরণকৃি 

পয়ের সংখ্যা 

শূন্য 

পয়ের 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

1.  
প্রশাসভনক ক যকতযা 

৯১ ৭৯ ১২ 10% msiÿY Kiv n‡q‡Q 

2.  ব্যভক্তগত ক যকতযা ৩৮ ৩৪ ০৪ 

3.  প্রমটাকল অভিসার ০১ ০১ -  

4.  সহকারী গ্রন্থাগাভরক ০১ ০১ -  

5.  ডাটা এভি/কমিাল সুপারিাইজার ০১ - ০১  

6.  সহকারী ভহসািরক্ষণ ক যকতযা ০১ ০১ -  

ক াট= ১৩৩ ১১৬ ১৭  

 

১১ -১৬ত  কগ্রড 

ক্ররমক পয়ের নাম মঞ্জুররকৃি 

পয়ের সংখ্যা 

পূরণকৃি 

পয়ের সংখ্যা 

শূন্য 

পয়ের 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

1.  গমিষণা সহকারী ০৪ ০১ ০৩ পেগুয়লো নবলনির প্রনি োধীি 

2.  তদন্তকারী ০২ ০১ ০১ পেগুয়লো নবলনির প্রনি োধীি 

3.  কযাটালগার  ০৩ ০৩ - - 

4.  কযাটলগার/ডকুম মন্টশন সহকারী ০১ ০১ - - 

5.  করিামরন্স সহকারী ০১ ০১ - - 

6.  সাঁটমুদ্রাক্ষভরক কা  কভিউটার অপামরটর ৬৮ ৬৭ ০১ - 

7.  সহকারী ভহসািরক্ষক ০৩ ০২ ০১ - 

8.  উচ্চ ান সহকারী ০১ ০১ - - 

9.  কভিউটার অপামরটর ১০ ১০ - - 

10.  কযাভশোর ০১ ০১ - - 
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11.  অভিস সহকারী কা  কভিউটার মুদ্রাক্ষভরক ৪০ ৩৯ ০১ - 

12.  কেইন কপপার কভপোর ০১ ০১ - - 

13.  বুক িাইন্ডার/সট যার ০২ ০২ - - 

14.  ডাটা এভি/কমিাল অপামরটর ০৯ ০৯ - - 

15.  ইমলকভিভশোন ০১ ০১ - - 

ক াট= ১৪৭ ১৪০ ০৭ - 

 

১৭–২০ত  কগ্রড 

ক্ররমক পয়ের নাম মঞ্জুররকৃি 

পয়ের সংখ্যা 

পূরণকৃি 

পয়ের সংখ্যা 

শূন্য 

পয়ের 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

1.  কযাশ সরকার ০১ ০১ - - 

2.  করাংভকাং ক ভশন অপামরটর ০১ ০১ - - 

3.  ডুভেমকটিাং ক ভশন অপামরটর ০২ ০২ - - 

4.  পভলশার   ০২ ০২ - - 

5.  দপ্তভর ০৪ ০৪ - - 

6.  অভিস সহােক (এ .এল.এস.এস.) ১২৯ ১২৯ - - 

7.  িরাস ০১ ০১ - - 

 ক াট= ১৪০ ১৪০ - - 

১.৫ জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের অিীন অভিদপ্তর/দপ্তর/স্বােিশাভসত সাংস্থাসমূহ ভনম্নরূপ  : 

১.৫.১ সরকাভর র্ানিাহন অভিদপ্তর 

(ক)  সরকাভর সড়ক পভরিহণ 

(খ)  সরকাভর র্ানিাহন ক রা ত কারখানা 

(গ)  সরকাভর কনৌপভরিহণ 

১.৫.২   মুদ্রণ ও প্রকাশনা অভিদপ্তর 

(ক)  গিন যম ন্ট ভপ্রভন্টাং কপ্রস  

(খ)  িাাংলামদশ সরকাভর মুদ্রণালে 

(গ)  িাাংলামদশ ির স্ ও প্রকাশনা অভিস 

(ঘ)  িাাংলামদশ ভনরাপিা মুদ্রণালে 

(ঙ)  িাাংলামদশ কেশনাভর অভিস   
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১.৫.৩   ভি.ভস.এস. প্রশাসন একামডভ  

১.৫.৪   িাাংলামদশ কলাক-প্রশাসন প্রভশক্ষণ ককন্দ্র (ভি.ভপ.এ.টি.ভস.) 

১.৫.৫   িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিাড য 

১.৫.৬   িাাংলামদশ ইনভেটিউ অি অযাডভ ভনমেশন অযান্ড ম্যামনজম ন্ট (ভিো ) িাউমন্ডশন 

১.৫.৭   সরকাভর ক যিারী হাসপাতাল 

১.৬  াঠ প্রশাসন 

(ক)  ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে 

(খ)  কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে 

(গ)  উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর কার্ যালে  
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২.০  জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের প্রিান কার্ যািভল  

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

2014) অনুর্ােী জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের প্রিান প্রিান কার্ যািভল ভনম্নরূপ  : 

২.১ িাকভর ব্যিস্থাপনা ও এর শতযািভল ভনি যারণসাংক্রান্ত নীভত প্রণেন (ভনমোগ পদ্ধভত, িেসসী া, কর্াগ্যতা, ভনভদ যষ্ট এলাকা ও নারী-

পুরুষমিমদ পদ সাংরক্ষণ, স্বাস্থযগত উপযুক্ততা পরীক্ষা, ভনমোগ, পদােন, িদভল, কপ্রষণ, ছুটি, ভ্র ণ, কজযষ্ঠতা ভনি যারণ, পমদান্নভত, 

অভতক্র ণ, অিসর, িেস উিীণ যতা, পুনভন যমোগ, চুভক্তভিভিক ভনমোগ, অিসরিাতার শতযািভল,  র্ যাদা ভনি যারণ ইতযাভদ সাংক্রান্ত 

নীভত); 

২.২ পভরিভতযত পভরমিমশর সমে সা িস্য করমখ িাাংলামদশ ভসভিল সাভি যমসর দক্ষতা বৃভদ্ধসাংক্রান্ত কার্ যক্র ; 

২.৩ দুনীভতমুক্ত, ন্যােপরােণ এিাং স্বচ্ছ  ানিসিদ ব্যিস্থাপনা ও উন্নেন; 

২.৪ সকল সরকাভর ক যিারীমক সাংভিিান, আইন, ভিভি, প্রভিভি ও সাংভিভিিদ্ধ আমদশ দ্বারা িা তামদর অিীন প্রদি অভিকার ও 

ভিমশষ অভিকার লামির ভনশ্চেতা ভিিান; 

২.৫ এ  ন্ত্রণালমের উপর ন্যস্ত িাকভরর র্ািতীে ভিভি ও আমদশসাংক্রান্ত শতযািভলর ব্যাখ্যা প্রদান; 

২.৬ প্রজাতমন্ত্রর কম য ভিমদভশ নাগভরক ভনমোগসাংক্রান্ত নীভত এিাং িাাংলামদভশ প্রভতষ্ঠামন িাকভরমত ভিমদভশমদর ভনমোগ ভনেন্ত্রণ; 

২.৭ অসা ভরক পমদ অবিতভনক ভনমোগ; 

২.৮ িাকভর ও পমদর কেভণভিন্যাস এিাং  র্ যাদা ভনি যারণসাংক্রান্ত নীভত ভনি যারণ ও প্রণেন; 

২.৯ পররাষ্ট্র  ন্ত্রণালমের ক যিারীবৃন্দ ব্যতীত িাাংলামদশ দূতািাস ও ভ শমন ক যরত ক যিারীমদর  র্ যাদা ভনি যারণসহ নন-

কসমক্রটাভরমেট পদসমূহমক পদাভিকারিমল কসমক্রটাভরমেট পদ র্ যাদা প্রদান; 

২.১০ উদ্বৃি গণক যিারীমদর আিীকরণ ও ভনমোগসাংক্রান্ত কার্ যািভল সিাদন; 

২.১১ কযাডার সাভি যস গঠন এিাং অন্যান্য  ন্ত্রণালে ও ভিিামগর ভনেন্ত্রণািীন কযাডার সাভি যসসমূমহর র্িার্ি ব্যিস্থাপনা ভিষমে পরা শ য 

প্রদান; 

২.১২ সভিিালমে ক যিারী ভনমোগসাংক্রান্ত নীভত প্রণেন এিাং তাঁমদর দাভেত্ব ও কতযব্য ভনি যারণ; 

২.১৩ কযাডার সাভি যসসমূমহ ভনমোগ দান; 

২.১৪ ভি.ভস.এস.(প্রশাসন) কযাডামরর ভনেন্ত্রণ, ভি.ভস.এস.(প্রশাসন) কযাডার ক যকতযামদর এভিভকউটিি ম্যাভজমেমটর ক্ষ তা অপ যণ এিাং এ 

 ন্ত্রণালমের কযাডারিভহর্ভ যত সকল ক যিারীর ভনমোগ দান; 

২.১৫ উপমজলা, কজলা ও ভিিাগসমূমহর প্রশাসভনক পমদ ক যিারীমদর ভনমোগ ও িদভল; 

২.১৬ প্রকল্পসমূমহ ভিমশষজ্ঞ/উপমদষ্টা ভহসামি কাজ করার জন্য এিাং কদমশ ও ভিমদমশ িাকভরর জন্য সরকাভর ক যিারীমদর  মনানেন 

প্রদান; 

২.১৭ জাভতসাংঘ এিাং এর ভিভিন্ন অেসাংগঠনসমূমহর িাকভরমত জাতীে প্রভতভনভি ভহসামি সরকাভর ক যিারীমদর  মনানেন প্রদান; 

২.১৮ সরকাভর  কার্ যািভলর উন্নততর ও সােেী সিাদমন প্রশাসভনক গমিষণা, ব্যিস্থাপনা ও সাংস্কারসািন; 

২.১৯ সরকাভর  দপ্তরসমূমহর সাাংগঠভনক কাঠাম া পুনভি যমিিনা ও সাংমশািমনর ব্যিস্থা গ্রহণ; 

২.২০  ন্ত্রণালে, ভিিাগ, অভিদপ্তর ও সাংযুক্ত এিাং অিস্তন দপ্তরসমূমহর সাংগঠন, কার্ যািভল, পদ্ধভত ও প্রভক্রোর পুনভি যমিিনা; 

২.২১ সরকাভর  ি যসমূমহর সহজীকরণ; 

২.২২ সভিিালে ভনমদ যশ ালা হালনাগাদকরণ; 

২.২৩ জনশভক্তর সি যাভিক সদ্বযিহামরর জন্য  ন্ত্রণালে, ভিিাগ, সাংযুক্ত ও অিস্তন দপ্তরসমূহ পভরদশ যন; 

২.২৪ ভিশ্বভিদ্যালে,  াধ্যভ ক ও উচ্চ াধ্যভ ক ভশক্ষা কিাড য, ব্যাাংক ও আভি যক প্রভতষ্ঠানসমূহ ব্যতীত কমপ যামরশন, কিাড য কর্তযপক্ষ, 

সাংভিভিিদ্ধ সাংস্থার পভরিালনা কিামড যর সদস্য ও ব্যিস্থাপনা কিামড য কিোরম্যান ও ব্যিস্থাপনা পভরিালক পমদ ভনমোগ; 

২.২৫ কপ্রষমণ ভনমোগসাংক্রান্ত র্ািতীে কার্ যািভল; 

২.২৬ িাাংলামদশ সভিিালমে ১  কিমক ৯  সেয়ের সকল ক যিারী ভনমোগ এিাং তাঁমদর আন্তঃ ন্ত্রণালে িদভলসাংক্রান্ত কার্ যক্র ; 

২.২৭  ভন্ত্রসিার সদস্য, অন্যান্য  ন্ত্রী এিাং উপমদষ্টামদর একান্ত সভিি ও সহকারী একান্ত সভিমির ভনমোগ ও িদভল; 
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২.২৮ এ  ন্ত্রণালমে সাংযুক্ত ও অিস্তন দপ্তর এিাং সাংস্থাসমূহ র্িা : (১) ভি.ভপ.এ.টি.ভস.; (২) ভি.ভস.এস. প্রশাসন একামডভ ; (৩) মুদ্রণ ও 

প্রকাশনা অভিদপ্তর; (৪) িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিাড য; (৫) সরকাভর  র্ানিাহন অভিদপ্তর; (৬) ভিো  িাউমন্ডশন; এিাং (৭) 

সরকাভর  ক যিারী হাসপাতালসাংক্রান্ত সকল ভিষে;  

২.২৯  ভন্ত্রপভরষদ ভিিামগর সমে পরা শ যক্রম  : (১) ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে; (২) কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে; এিাং (৩) 

উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর কার্ যালেসাংক্রান্ত সকল ভিষে; 

২.৩০  ন্ত্রণালমের অিীন দপ্তর-সাংস্থাসমূহ কর্তযক প্রদি উন্নত জনমসিা ভনভশ্চতকরণ; 

২.৩১ তদন্ত, আভপল ও পুনভি যমিিনা এিাং এ-সাংক্রান্ত সকল ভিষেসিভকযত নীভত প্রণেন; 

২.৩২ িাভষ যক কগাপনীে অনুমিদন সাংরক্ষণ এিাং এ-সাংক্রান্ত কার্ যক্র ; 

২.৩৩ অভিস স েসূভি ভনি যারণ এিাং সরকাভর  ছুটি কঘাষণাসাংক্রান্ত নীভত প্রণেন; 

২.৩৪ কেশনাভর দ্রব্যাভদ ব্যিহার,  ন্ত্রণালে/ভিিাগ এিাং সাংযুক্ত ও অিস্তন অভিসসমূমহ সরিরাহসাংক্রান্ত নীভত প্রণেন; 

২.৩৫ সরকাভর ক যিারীমদর কল্যাণসাংক্রান্ত কার্ যক্র ; 

২.৩৬ সরকাভর ও স্বােিশাভসত সাংস্থাসমূমহর কল্যাণ, কর্ৌিভি া তহভিল এিাং কল্যাণ  ঞ্জুভরর প্রশাসন ও ব্যিস্থাপনাসাংক্রান্ত কার্ যক্র ; 

২.৩৭ সরকাভর, স্বােিশাভসত ও আিা-স্বােিশাভসত সাংস্থা এিাং কমপ যামরশনসমূমহর অভিস ও আিাভসক কটভলমিান, িযাি ও 

আই.এস.ভড. কিান, ইন্টারমনট, ক ািাইল কিামনর প্রাপ্যতাসাংক্রান্ত নীভত; 

২.৩৮ সরকাভর ক যিারীমদর কপাশাকাভদ ও এ-সাংক্রান্ত নীভত; 

২.৩৯ সরকাভর র্ানিাহন ব্যিহার, ক রা ত ও হস্তান্তরসাংক্রান্ত নীভত; 

২.৪০ এ  ন্ত্রণালমের প্রশাসভনক ভনেন্ত্রণািীন ও ক যিারীমদর অিসরিাতা এিাং অন্যান্য অিসর সুভিিা  ঞ্জুভর; 

২.৪১ ভিিাগীে পরীক্ষার ভিভি ালা প্রণেন; 

২.৪২ িাকভরর ইভতবৃি, অসা ভরক ক যিারীমদর হালনাগাদ পদােন তাভলকা প্রণেন ও সাংরক্ষণ; 

২.৪৩ ভিিাগীে পমদান্নভত কভ টি এিাং ভসমলকশন কিাড যসমূমহর গঠন ও কার্ যািভলসিভকযত নীভত; 

২.৪৪ সরকাভর  ক যিারীমদর কপশাগত উন্নেনসাংক্রান্ত ভিষেসমূহ; 

২.৪৫ িাকভরজীিী সভ ভতসাংক্রান্ত সকল ভিষে; 

২.৪৬ সরকাভর  ক যিারীমদর আইনানুগ ব্যে পভরমশাি; 

২.৪৭ জনশভক্ত পভরকল্পনার উমেমে সরকার কর্তযক ব্যিহামরর জন্য অসা ভরক ক যিারীসাংক্রান্ত উপাি/পভরসাংখ্যামনর সাংকলন; 

২.৪৮ সভিিালে  হামিজখানা এিাং গ্রন্থাগার রক্ষণামিক্ষণ; 

২.৪৯ সরকাভর কামজ িাাংলা িাষার ব্যিহার ও িাস্তিােন; 

২.৫০ অি য  ন্ত্রণালমের িামজট অনুম াদন; 

২.৫১ িাাংলামদমশ ও ভিমদমশ সরকাভর ক যিারীমদর প্রভশক্ষণসিভকযত নীভত; 

২.৫২ আন্তজযাভতক সাংস্থাসমূমহর সমে ভলোমজাঁ এিাং এ  ন্ত্রণালেসিযভকত ভিষেসমূহ সিমকয অন্যান্য কদশ ও ভিশ্বসাংস্থার সমে চুভক্ত 

ও স ম াতাসাংভিষ্ট ভিষেসমূহ; 

২.৫৩ এ  ন্ত্রণালেসাংভিষ্ট ভিষমে সকল তথ্য ও উপাি সাংগ্রহ; 

২.৫৪ এ  ন্ত্রণালেসাংভিষ্ট ভিষমে সকল আইন; 

২.৫৫ আদালমত গৃহীত ভি ব্যতীত এ  ন্ত্রণালমে িরােকৃত কর্-ককামনা ভিষেসিভকযত ভি; এিাং 

২.৫৬ ভি.ভস.এস.(প্রশাসন) কযাডামরর সকল ক যিারী এিাং অন্যান্য কযাডামরর ৫  কগ্রড ও তদূর্ধ্য কগ্রমডর ক যিারীমদর কযাভরোর 

েযাভনাং-এর জন্য কডটামিজ ব্যিস্থাপনা। 
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3.0 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ক যিণ্টমনর সাংভক্ষপ্ত ভিিরণ 

৩.১ উন্নেন, িাস্তিােন ও কগাপনীে অনুমিদন অনুভিিামগর কার্ যািভল  

 ১ জন অভতভরক্ত সভিমির তত্ত্বািিামন অনুভিিামগর কার্ যািভল সিাভদত হে। এ অনুভিিামগ ২ জন অভতভরক্ত সভিি,  

৩ জন যুগ্মসভিি, ৭ জন উপসভিি, ১ জন ভসভনের সহকারী সভিি এিাং ১০  কিমক ২০ত  কগ্রমডর অন্যান্য ক যিারী ক যরত। এ 

অনুভিিামগর কার্ যািভল সাংমক্ষমপ ভনম্নরূপ  : 

3.1.1 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে এিাং এর অিীন সকল দপ্তর/সাংস্থার জন্য উন্নেন প্রকল্প গ্রহণ ও িাস্তিােন; 

3.1.2 িাভষ যক কগাপনীে অনুমিদনসাংক্রান্ত ভিভি প্রণেনসিভকযত কার্ যািভল; 

3.1.3 নব.নস.এস. (প্রিোসি) কযোেোয়রর সকল কম যচোরী এবং সরকোয়রর উপসনচব সেয়ক িদূর্ধ্য কম যচোরীয়ের বোনষ যক সগোপিী  অনুয়বেি 

সংরক্ষণ ও ব্যবস্থোপিো। এ ছোেো জিপ্রিোসি মন্ত্রণোলয় র নি ন্ত্রণোধীি পূব যিি িি-কযোেোর প্রেম সেনণ িেো বিযমোি ৯ম সেে ও 

িদূর্ধ্য পর্ যোয় র কম যচোরীয়ের সগোপিী  অনুয়বেি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থোপিো; 

3.1.4 নবনিন্ন মন্ত্রণোলয় র চোনহেো সমোিোয়বক প্রিোসি কযোেোরসহ উপসনচব ও িদূর্ধ্য পর্ যোয় র কম যচোরী এবং জিপ্রিোসি মন্ত্রণোলয় র 

নি ন্ত্রণোধীি পূব যিি িি-কযোেোর প্রেম সেনণ িেো বিযমোি ৯ম সেে ও িদূর্ধ্য পর্ যোয় র কম যচোরীয়ের সগোপিী  অনুয়বেয়ির সোর 

সংয়ক্ষপ (abstract) সরবরোহকরণ; 

3.1.5 সরকাভর ক যিারীমদর িাভষ যক কগাপনীে অনুমিদন ি য সাংমশািন/পভরিতযন/পভরিি যন ইতযাভদ ভিষমে কার্ যক্র  গ্রহণ; এিাং  

3.1.6 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে, সাংযুক্ত দপ্তর/সাংস্থা, ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে, কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে এিাং সাভকযট হাউজসাংক্রান্ত 

িাভষ যক উন্নেন ক যসূভির অিীমন প্রকল্প গ্রহণ ও িাস্তিােন। 

৩.২      প্রশাসন অনুভিিামগর কার্ যািভল  

জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ১ জন অভতভরক্ত সভিি এ অনুভিিামগর প্রিান। ৪টি অভিশাখা, ১১টি শাখা, িাাংলামদশ সভিিালে ককন্দ্রীে 

গ্রন্থাগার, ভহসািমকাষ, গ্রহণ ও ভিতরণ ইউভনট এিাং সভিিালে  হামিজখানার স ন্বমে প্রশাসন অনুভিিামগর কাজ সিাভদত হমে 

িামক। এ অনুভিিামগ ২ জন অভতভরক্ত সভিি, ২ জন যুগ্মসভিি, ১০ জন উপসভিি, ৪ জন ভসভনের সহকারী সভিি, ১ জন সহকারী 

সভিি, ১ জন অযাসাইনম ন্ট অভিসার, ১ জন লাইমেভরোন, ১ জন ভহসািরক্ষণ ক যকতযা এিাং ১০  কিমক ২০ত  কগ্রমডর অন্যান্য 

ক যিারী ক যরত। এ অনুভিিামগর কার্ যািভল ভনম্নরূপ : 

3.2.1 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের জন্য পদসৃজন/অিযন্তরীণ ক যিারী ভনমোগ/িদভল/পমদান্নভত/প্রভশক্ষণ/ছুটি/ভি.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডার 

এিাং  ন্ত্রণালমের কযাডারিভহ যর্ভত ক যিারীমদর ভিভিন্ন িরমনর ঋণ  ঞ্জুর/কপনশন ও অন্যান্য আনুষভেক প্রশাসভনক কার্ যক্র ;   

3.2.2  ন্ত্রণালে, সাংযুক্ত দপ্তর/সাংস্থা/ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে/মজলা প্রশাসমকর কার্ যালে/উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর 

কার্ যালমের িামজট প্রস্তুত/িরােসহ অন্যান্য আভি যক ভিষে;  

3.2.3 ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে/মজলা প্রশাসমকর কার্ যালে/উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর কার্ যালমের জন্য জনিল কাঠাম া 

অনুম াদন ও পদ সৃজন; 

3.2.4 সকল অনুভিিামগর স ন্বে/ক্রেসাংক্রান্ত কার্ যাভদ/পূতয কার্ যাভদ/র্ানিাহন ও অন্যান্য কসিা/ক যিারীমদর সরিা াভদ ও সুভিিা প্রাপ্যতা 

ভনি যারণ ইতযাভদ;  

3.2.5 ভিভিন্ন শাখার কার্ যিণ্টন, প্রশাসভনক ও আভি যক ক্ষ তা অপ যণ; 

3.2.6 সরকাভর র্ানিাহন অভিদপ্তর/িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিাড য/মুদ্রণ ও প্রকাশনা অভিদপ্তর/সরকাভর ক যিারী হাসপাতামলর 

প্রাভতষ্ঠাভনক ও প্রশাসভনক র্ািতীে কাজ; 

3.2.7 িাকভরসাংক্রান্ত নীভত ভনি যারমণ তথ্য ও উপাি আহরণ এিাং সাংরক্ষণ; 

3.2.8 জাতীে সাংসমদ জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালেসিভকযত সমুদে ভিষে (রাষ্ট্রপভতর িাষণ, প্রমনাির, সাংসদীে স্থােী কভ টির সিা এিাং ভিল 

উপস্থাপন ইতযাভদ); 

3.2.9 সরকাভর দাপ্তভরক ও আিাভসক কটভলমিান, ইন্টারমনট, িযাি কসিাসাংক্রান্ত নীভত ালা প্রণেন ও সাংমশািন এিাং এ ভিষমে সকল 

 ন্ত্রণালে/ভিিামগ িাভহদার পভরমপ্রভক্ষমত  তা ত প্রদান; 
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3.2.10 ভিভিন্ন  ন্ত্রণালমের ১১-২০ত  কগ্রমডর ক যিারী ভনমোগ/পমদান্নভত/উচ্চতর কগ্রড প্রদান এিাং ১০  কগ্রমডর ক যিারীমদর উচ্চতর কগ্রড 

প্রদানসাংক্রান্ত কভ টিমত জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের প্রভতভনভি কপ্ররণ; 

3.2.11  ভন্ত্রপভরষদ ভিিামগ জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালেসাংক্রান্ত  াভসক ও িাৎসভরক প্রভতমিদন কপ্ররণ/ ভন্ত্রসিা বিঠক ও প্রশাসভনক 

উন্নেনসাংক্রান্ত সভিি কভ টি/সভিি কভ টির ভসদ্ধান্ত িাস্তিােন অগ্রগভত প্রভতমিদন কপ্ররণ; 

3.2.12 সরকাভর দাপ্তভরক ও আিাভসক কটভলমিান সাংমর্াগ নীভত ালা প্রণেন/ তা ত প্রদান/জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের প্রাভিকারভুক্ত 

ক যিারীমদর দাপ্তভরক/আিাভসক কটভলমিান, িযাি, আই.এস.ভড, ইন্টারমনট এিাং ক ািাইল কিান সাংমর্াগ ভিষমে কার্ যাভদ 

সিাদন;  

3.2.13 অি য  ন্ত্রণালমের িামজট অনুম াদন;  

3.2.14 তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ অনুর্ােী তথ্য সরিরাহ; এিাং  

3.2.15 ভি.ভস.এস.(প্রশাসন) কযাডামরর সকল ক যিারী এিাং সহকারী সভিি ও তদূর্ধ্য ক যিারীমদর কপনশন ও ভিভিন্ন অভগ্র   ঞ্জুর/অভডট 

আপভি ভনষ্পভি/িাকভররত অিস্থাে মৃত/অক্ষ  ক যিারীমদর অনুদান প্রদান/ ন্ত্রণালমের ককাটাভুক্ত িাসা িরাে/প্রাভিকারভুক্ত 

ক যিারীমদর গাভড় অভগ্র   ঞ্জুর। 

৩.৩ ভনমোগ, পমদান্নভত ও কপ্রষণ অনুভিিামগর কার্ যািভল 

এ অনুনবিোগ নিয় োগ, পেো ি/পয়েোন্ননি ও সপ্রষণ (এনপনে) অনুনবিোগ িোয়ম পনরনচি। ১ জি অনিনরক্ত সনচব এ অনুনবিোয়গর 

প্রধোি। ঊর্ধ্যিি নিয় োগ অনধিোখো, মোঠ প্রিোসি, অিযন্তরীণ ও িবনিয় োগ অনধিোখো এবং সপ্রষণ ও চুনক্ত অনধিোখো নিয়  এ 

অনুনবিোগ গঠিি। ঊর্ধ্যিি নিয় োগ অনধিোখোর আওিো  ৪টি িোখো, মোঠ প্রিোসি, অিযন্তরীণ ও িবনিয় োগ অনধিোখোর আওিো  ৪টি 

িোখো এবং সপ্রষণ ও চুনক্ত অনধিোখোর আওিো  ৩টি িোখো রয় য়ছ। এ অনুনবিোয়গ ৩ জি অনিনরক্ত সনচব, ১ জি যুগ্মসনচব, 

৭ জি উপসনচব এবং ৪ জি নসনি র সহকোরী সনচব, ১ জি সহকোরী সনচব এবং ১০ম সেয়ক ২০িম সেয়ের অন্যোন্য কম যচোরী 

নিয় োনজি রস য়ছি। এ অনুনবিোয়গর কোর্ যোবনল সংয়ক্ষয়প নিম্নরূপ  :  

3.3.1 ভি.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডামরর সকল ক যিারী এিাং সরকামরর উপসভিি কিমক সভিি পর্ যন্ত ক যিারীমদর পদােন, িদভল, 

বিমদভশক ভনমোগ, ছুটি ও পমদান্নভত/মপ্রষমণ ভনমোগ প্রদান এিাং ভনমোগ/পমদান্নভতভিষেক নীভত/ভিভি ভনি যারণ; 

3.3.2 সকল কোিার সারভ েয়সর প্রয়বশ পয়ে রনয়োগ; 

3.3.3 সরকাভর/আিাসরকাভর প্রভতষ্ঠানসমূমহর প্রিান এিাং অন্যান্য কযাডার সাভি যমসর জাতীে কিতন কস্কমলর ৩ে ও তদূর্ধ্য কগ্রমডর 

ক যিারীমদর পমদান্নভতসাংক্রান্ত ভিষোিভল; 

3.3.4 ভি.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডামরর ক যিারীমদর িাকভর স্থােীকরণ কজযষ্ঠতা তাভলকা প্রণেন ও সাংরক্ষণ; 

3.3.5 ভি.ভস.এস.(প্রশাসন) কযাডামরর ক যিারীমদর সকল প্রকার ছুটি/অিসর আমদশ/প্রজাতমন্ত্রর সকল চুভক্তভিভিক ভনমোগসাংক্রান্ত 

কার্ যািভল/ভলমেন  ঞ্জুর; 

3.3.6 সা ভরক িাভহনীর অভিসারমদর অসা ভরক সাংস্থাে কপ্রষমণ ভনমোগ এিাং শতযািভল ভনি যারণ; 

3.3.7 ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিামগ ভসভনের সহকারী সভিি/সহকারী সভিি পদ র্ যাদার ক যিারী ভনমোগ/িদভল; 

3.3.8 ভি.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডামরর ক যিারীমদর ভনি যাহী ম্যাভজমেট ভহসামি ভনমোগ ও ক্ষ তা অপ যণ; 

3.3.9 সুভপভরের ভসমলকশন কিাড য-কক সাভিভিক সহােতা প্রদান; 

3.3.10 রাষ্ট্রদূত/হাই কভ শনার পমদ ভনমোমগর জন্য অসা ভরক/সা ভরক অভিসারমদর িাকভর পররাষ্ট্র  ন্ত্রণালমে ন্যস্তকরণ;  

3.3.11  াঠ প্রশাসমনর সহকারী কভ শনার কিমক ভিিাগীে কভ শনার পর্ যন্ত ক যিারীমদর প্রশাসভনক ভিষোিভল; এিাং 

3.3.12 কজলা প্রশাসক/অভতভরক্ত কজলা প্রশাসক/উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর ভিটভলে প্রণেন ও ভিটভলেভুক্ত ক যিারীমদর পদােন। 



10 

৩.৪ কযাভরোর েযাভনাং অযান্ড কিভনাং অনুভিিামগর কার্ যািভল 

১ জন অভতভরক্ত সভিি এ অনুভিিামগর প্রিান। িতয ামন এ অনুভিিামগ ১ জন অভতভরক্ত সভিি, ২ জন যুগ্মসভিি,  

৫ জন উপসভিি, ১ জন নসনি র ভসমে স্ অযানাভলে, ১ জন ভসভনের সহকারী সভিি, ১ জন  সহকারী সভিি, ২ জন কপ্রাগ্রা ার, ৫ 

জন সহকারী কপ্রাগ্রা ার, ১ জন সহকারী ক ইনমটন্যান্স ইভিভনোর, ১ জন অপামরশন সুপারিাইজার এিাং ১০  কগ্রড কিমক ২০ত  

কগ্রমডর অন্যান্য ক যিারী ক যরত। এ অনুভিিামগর কার্ যািভল সাংমক্ষমপ ভনম্নরূপ : 

3.4.1 কযাভরোর েযাভনাং এিাং প্রভশক্ষণসাংক্রান্ত নীভত ালা প্রণেন; 

3.4.2 ভি.ভস.এস. কযাডার ক যিারীমদর অিযন্তরীণ ও বিমদভশক প্রভশক্ষমণ কপ্ররণ এিাং ৯  ও তদূর্ধ্য কগ্রমডর সরকাভর  ক যিারীমদর 

উচ্চভশক্ষার অনু ভত প্রদান/ ঞ্জুর; 

3.4.3 ভি.ভস.এস.(প্রশাসন) কযাডার-এর সকল ক যিারী এিাং সরকামরর উপসভিি কিমক সভিি পর্ যন্ত ক যিারীমদর ব্যভক্তগত তথ্যাভদ 

(ভপ.ভড.এস.) সাংরক্ষণ এিাং হালনাগাদকরণ; 

3.4.4 জনপ্রশাসন পদক প্রদান/আন্তজযাভতক পািভলক সাভি যস ভদিস উদ র্াপন এিাং উদ্ভািনসাংক্রান্ত কার্ যক্র  সিাদন; 

3.4.5 িাাংলামদশ কলাক-প্রশাসন প্রভশক্ষণ ককন্দ্র (ভি.ভপ.এ.টি.ভস.)/ভি.ভস.এস. প্রশাসন একামডভ /ভিো  িাউমন্ডশমনর প্রাভতষ্ঠাভনক ও 

প্রশাসভনক কার্ যািভল; এিাং 

3.4.6 ভপ.এ.ভস.ভস.-এর প্রশাসভনক কার্ যািভলসহ  ন্ত্রণালমের Website, LAN, Internet ব্যিস্থার তদারভক ও পভরিালনা। 

৩.৫   সাংগঠন ও ব্যিস্থাপনা অনুভিিামগর কার্ যািভল 

১ জন অভতভরক্ত সভিি-এর অিীমন সাংগঠন ও ব্যিস্থাপনা অনুভিিাগ পভরিাভলত হে। এ অনুভিিামগ িতয ামন ৪টি অভিশাখা এিাং 

১৪টি শাখা রমেমে। এ অনুভিিামগ ১ জন অভতভরক্ত সভিি, ৫ জন যুগ্মসভিি, ৮ জন উপসভিি, ২ জন ভসভনের সহকারী সভিি, ১ 

জন উপপ্রিান, ১ জন গমিষণা ক কতযা এিাং ১০  কিমক ২০ত  কগ্রমডর অন্যান্য ক যিারী ভনমোভজত আমেন। এ অনুভিিামগর 

কার্ যািভল সাংমক্ষমপ ভনম্নরূপ  : 

3.5.1 ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিাগ এিাং এর অিীন ভিভিন্ন দপ্তর, অভিদপ্তর ও পভরদপ্তমর রাজস্বখামত পদ সৃজন, পদ সাংরক্ষণ, পদ স্থােীকরণ, 

পদ ভিলুপ্তকরণ, পদ পভরিতযন ও পদ উন্নীতকরণ ইতযাভদ ভিষমে জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের সম্মভত প্রদান; 

3.5.2 সাাংগঠভনক কাঠাম া পভরিতযন, পভরিি যন ও সাংমশািন এিাংটি.ও.অযান্ড ই. অনুম াদন, র্ানিাহন ও অভিস সরিা াভদটি.ও.অযান্ড 

ই.-কত অন্তভু যক্তকরণ; এিাং 

3.5.3 উদ্বৃি ক যিারীমদর আিীকরণ ও সরকাভর  দপ্তরসমূমহ শূন্যপমদ জনিল ভনমোমগর োড়পত্র প্রদান। 

৩.৬  শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুভিিামগর কার্ যািভল 

১ জন অভতভরক্ত সভিি এ অনুভিিামগর প্রিান। িতয ামন এ অনুভিিামগ ১ জন অভতভরক্ত সভিি, ৩ জন যুগ্মসভিি, ৪ জন উপসভিি, 

১ জন ভসভনের সহকারী সভিি এিাং ১০  কিমক ২০ত  কগ্রমডর অন্যান্য ক যিারী ক যরত। শৃঙ্খলা অভিশাখার অিীমন ৫টি শাখা 

এিাং তদন্ত অভিশাখার অিীমন ২টি শাখা ভনমে এ অনুভিিাগ গঠিত। এ অনুভিিামগর কার্ যািভল সাংমক্ষমপ ভনম্নরূপ :  

3.6.1 ভি.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডামরর সহকারী সভিি কিমক তদূর্ধ্য, অন্যান্য কযাডার কিমক আগত উপসভিি কিমক তদূর্ধ্য এিাং নন-

কযাডার সহকারী সভিি কিমক তদূর্ধ্য পর্ যামের ক যিারীগমণর আিরণ ও শৃঙ্খলাজভনত অভিমর্াগ ভনষ্পভি; 

3.6.2 ভি.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডামরর সহকারী সভিি কিমক তদূর্ধ্য, অন্যান্য কযাডার কিমক আগত উপসভিি কিমক তদূর্ধ্য এিাং নন-

কযাডার সহকারী সভিি কিমক তদূর্ধ্য পর্ যামের ক যিারীমদর উচ্চতর কগ্রড ও পমদান্নভত প্রদান, বিমদভশক প্রভশক্ষণ, বিমদভশক ভনমোগ 

এিাং কপনশন  ঞ্জুভর ইতযাভদ ভিষমে োড়পত্র প্রদান; 

3.6.3 ভি.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডামরর ক যিারীমদর ভিরুমদ্ধ রুজুকৃত ভিিাগীে  া লাসাংক্রান্ত তথ্যাভদ কভিউটামর সাংরক্ষণ ও 

হালনাগাদকরণ; 

3.6.4 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ভনেন্ত্রণািীন সকল ক যিারীর দুনীভতসাংক্রান্ত তথ্যািভল কডটামিমজ সাংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ; 
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3.6.5  ন্ত্রণালমের ভনেন্ত্রণািীন ক যিারীমদর ভনকট কিমক প্রাপ্ত সরকাভর ক যিারী (আিরণ) ভিভি ালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী খণ্ডকালীন কাজ িা 

িাকভর, জভ /গাভড়/িাভড়/ফ্ল্যাট ইতযাভদ ক্রে/ভিক্রে ও হস্তান্তমরর অনু ভত এিাং িই প্রকামশর অনু ভত ইতযাভদ ভিষমে প্রাপ্ত 

আমিদনসমূহ ভনষ্পভির কার্ যক্র  গ্রহণ; 

3.6.6 অন্যান্য  ন্ত্রণালে/ভিিাগ-এর ভনেন্ত্রণািীন সরকাভর ক যিারীমদর দুনীভতসাংক্রান্ত তথ্য সাংরক্ষণ ও সাংভিষ্ট  ন্ত্রণালে/ভিিামগ কপ্ররণ; 

3.6.7 অন্যান্য  ন্ত্রণালে/ভিিাগ-এর িাভহদা মত দুনীভতভিষেক তথ্য প্রদান; 

3.6.8 সরকাভর ক যিারী (আিরণ) ভিভি ালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী  ন্ত্রণালমের ভনেন্ত্রণািীন ক যিারীমদর দাভখলকৃত সিমদর ভহসাি ভিিরণী 

সাংরক্ষণ এিাং কডটামিজ হালনাগাদকরণ; 

3.6.9  ভন্ত্রপভরষদ ভিিামগ ভনষ্পন্ন ও অভনষ্পন্ন অভিমর্াগসাংক্রান্ত প্রভতমিদন কপ্ররণ এিাং ওমেিসাইমট প্রকাশ; 

3.6.10 শুদ্ধািার ককৌশল িাস্তিােমনর ভনভ ি  ন্ত্রণালমে ক যপভরকল্পনা প্রণেন ও িাস্তিােনসাংক্রান্ত কার্ যক্র  স ন্বে; এিাং 

3.6.11 অভিমর্াগ/ভিিাগীে  া লার তদন্ত কার্ যক্র  পভরিালনা ও প্রভতমিদন প্রদান। 

৩.৭ আইন অনুভিিামগর কার্ যািভল 

১ জন অভতভরক্ত সভিি এ অনুভিিামগর প্রিান। িতয ামন এ অনুভিিামগ ১ জন অভতভরক্ত সভিি, ১ জন উপসভিি, ২ জন ভসভনের 

সহকারী সভিি, ১ জন সহকারী সভিি এিাং ১০  কিমক ২০ত  কগ্রমডর ১১ জন ক যকতযা/ক যিারী ক যরত। ৩টি শাখা ভনমে আইন 

অনুভিিাগ গঠিত। এ অনুভিিামগর কার্ যািভল সাংমক্ষমপ ভনম্নরূপ : 

৩.৭.১ জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ভসভনের সভিি/সভিি এিাং  ন্ত্রণালমের ভিরুমদ্ধ অিিা  ন্ত্রণালে সাংভিষ্ট অন্য ককামনা ক যিারীর ভিরুমদ্ধ 

 হা ান্য হাইমকাট য ভিিাগ, আভপল ভিিাগ এিাং প্রশাসভনক িাইবুনামল দামেরকৃত সকল িরমনর  া লা ও আভপল  া লার 

দিাভিভিক জিাি বতভর; 

৩.৭.২  া লা ভনষ্পভির জন্য সভলভসটর অভিস এিাং অযাটভন য কজনামরল ির িাাংলামদশ অভিমসর সমে কর্াগামর্াগ; 

৩.৭.৩ সভলভসটর অভিস, অযাটভন য কজনামরল ির িাাংলামদশ এিাং সরকার পমক্ষ ভনমোভজত আইনজীিীমদর িরাির িাভহদা মতা করকড য 

সরিরাহ ও  া লা ভনষ্পভির ভিষমে পর্ যমিক্ষণ; এিাং 

৩.৭.৪ জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ভনেন্ত্রণািীন ক যিারীমদর ভিরুমদ্ধ রুজুকৃত ভিিাগীে  া লার আমদমশর ভিরুমদ্ধ দামেরকৃত এ.টি. 

 া লা/এ.এ.টি.  া লা পভরিালনা। 

৩.৮ ভিভি অনুভিিামগর কার্ যািভল 

১ জন অভতভরক্ত সভিি এ অনুভিিামগর প্রিান। এ অনুভিিামগ িতয ামন ১ জন অভতভরক্ত সভিি, ২ জন যুগ্মসভিি,  

৩ জন উপসভিি এিাং ২ জন ভসভনের সহকারী সভিি এিাং ১০  কিমক ২০ত  কগ্রমডর অন্যান্য ক যিারী ক যরত। এ অনুভিিামগর 

কার্ যািভল সাংমক্ষমপ ভনম্নরূপ  : 

3.8.1 সকল সরকাভর  ও অসা ভরক ক যিারীমদর ভনমোগ, ভনমোমগর িেসসী া, কজযষ্ঠতা, শৃঙ্খলা, অিসর এিাং এ-সাংক্রান্ত 

আইন/ভিভি/নীভত ালা প্রণেন; 

3.8.2 সরকাভর িাকভরসাংক্রান্ত আইন ও ভিভি, প্রভিিান ালা প্রণেন, সাংমশািন, সাংমর্াজন ও  তা ত প্রদান; 

3.8.3 পদনা  পভরিতযন, পমদর  ান উন্নীতকরণ ইতযাভদ ভিষমে নীভত ভনি যারণ; 

3.8.4 এডহক ভনমোগ ভনেভ তকরণ;  

3.8.5 সরকাভর  ছুটি ও অভিস স েসাংক্রান্ত ভিষোভদ; এিাং 

3.8.6 ভিমশষ ব্যভক্ত/এলাকার জন্য সরকাভর িাকভরমত আসন (ককাটা) ভনি যারণ ও সাংরক্ষমণর ভিষোভদ। 
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৩.৯ সাংস্কার ও গমিষণা অনুভিিামগর কার্ যািভল 

১ জন অভতভরক্ত সভিমির অিীমন িতয ামন এ অনুভিিামগ ১ জন অভতভরক্ত সভিি, ১ জন যুগ্মসভিি, ১ জন উপসভিি,  

১ জন ভিমশষজ্ঞ, ১ জন ভসভনের অনুিাদ ক যকতযা, ১ জন ভসভনের সহকারী সভিি, ২ জন সহকারী সভিি, ১ জন গমিষণা ক যকতযা, ১ 

জন অনুিাদ ক যকতযা, ৩ জন অযাসাইনম ন্ট অভিসার এিাং ১০  কিমক ২০ত  কগ্রমডর অন্যান্য ক যিারী ক যরত। পভরসাংখ্যান ও 

গমিষণা ককাষ এিাং িাাংলা িাষা িাস্তিােন ককাষ নাম  দু’টি ককাষ ভনমে এ অনুভিিাগ গঠিত। এ অনুভিিামগর কার্ যািভল সাংমক্ষমপ 

ভনম্নরূপ : 

 সরকামরর Rules of Business Schedule-1 অনুসামর অসা ভরক জনিমলর পভরসাংখ্যান সাংগ্রহ ও সাংকলন; 

 ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিাগ/অভিদপ্তর/পভরদপ্তর/স্বােিশাভসত সাংস্থা এিাং কমপ যামরশন ও  াঠ পর্ যামের কজলা/উপমজলা প্রশাসমনর 

অসা ভরক জনিমলর অনুম াভদত পদ, ক যরত জনিল এিাং শূন্যপমদর সাংখ্যাসাংক্রান্ত তথ্য সভন্নমিভশত Statistics of Civil 

Officers and Staff  শীষ যক তথ্য সারভণ প্রকাশ; 

  ন্ত্রণালে/ভিিাগ,অভিদপ্তর/পভরদপ্তর/অিস্তন দপ্তর এিাং স্বােিশাভসত সাংস্থা/কমপ যামরশমনর না  ও কর্াগামর্ামগর ঠিকানাসাংিভলত 

পুভস্তকা ভনেভ তিামি প্রকাশ; 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে ও অন্যান্য  ন্ত্রণালে হমত জাভরকৃত সকল আইন, অধ্যামদশ, ভিভির িোনুিাদ ও প্রভ তীকরণ; 

 সরকাভর অভিস, আিা-সরকাভর, স্বােিশাভসত প্রভতষ্ঠান কর্তযক ভিমদভশ রামষ্ট্রর সমে কর্াগামর্াগ ব্যতীত অন্যান্য সকল কক্ষমত্র দাপ্তভরক 

কর্াগামর্াগ এিাং আইন প্রণেমন প্রভ ত িাাংলা িাষার ব্যিহার িাস্তিােনসাংক্রান্ত কার্ যক্র ;  

 সরকাভর কামজ িাাংলা িাষা প্রিলনসাংক্রান্ত কার্ যািভল; 

 প্রশাসভনক পভরিাষা প্রণেমন সহােতা প্রদান; 

 দাপ্তভরক কামজ প্রভ ত িাাংলা ব্যিহার উৎসাভহত করার জন্য ভিভিন্ন স মে সহােক পুভস্তকা প্রণেন; 

 ৯৫৭০৬৬৪-এ কটভলমিান কমলর  াধ্যম  প্রভত কার্ যভদিস সকাল নেটা কিমক ভিকাল পাঁিটা পর্ যন্ত প্রভ ত িাাংলা িানান ব্যিহামর 

সহােতা প্রদান এিাং কিসবুমক ‘িাাংলা িাষা িাস্তিােন ককাষ’ না ক গ্রুপ ও কপমজ কপামেরভিভিমত িানানভিষেক স স্যার স ািান 

কদওো হে। 

4.0 ২০১৯-২০২০ অে যবছয়র জিপ্রিোসি মন্ত্রণোল  কর্তযক সম্পোনেি উয়েখয়র্োগ্য কোর্ যোবনল 

4.1 উন্নেন, িাস্তিােন ও কগাপনীে অনুমিদন অনুভিিাগ 

 সভিি পমদ পমদান্নভতর জন্য ১০৫ জমনর এভসআরসাংক্রান্ত তথ্য প্রদান; 

 অভতভরক্ত সভিি পমদ পমদান্নভতর জন্য ৩৪০ জমনর এভসআরসাংক্রান্ত তথ্য প্রদান; 

 যুগ্মসভিি পমদ পমদান্নভতর জন্য ৩০২ জমনর এভসআরসাংক্রান্ত তথ্য প্রদান;  

 উপসভিি পমদ পমদান্নভতর জন্য ৩৮১ জমনর এভসআরসাংক্রান্ত তথ্য প্রদান; 

 িাকভর স্থােীকরমণর জন্য ২৭২ জমনর এভসআরসাংক্রান্ত তথ্য প্রদান; 

 ভসভনের কস্কল প্রদামনর জন্য ৩০৩ জমনর এভসআরসাংক্রান্ত তথ্য প্রদান; 

 অভতভরক্ত কজলা প্রশাসক পমদ ভিটভলে প্রণেমনর জন্য ১৬৭ জমনর এভসআরসাংক্রান্ত তথ্য প্রদান; 

 ইউএনও পমদ ভিটভলে প্রণেমনর জন্য ২৪৭ জমনর এভসআরসাংক্রান্ত তথ্য প্রদান; 

 বিমদভশক ভনমোমগর জন্য ৭৩ জমনর এভসআরসাংক্রান্ত তথ্য প্রদান; 

 নন-কযাডার ক কতযা ৭৫ জমনর এভসআরসাংক্রান্ত তথ্য প্রদান; 

 এোড়া ভিরূপ প্রভক্রোকরণ করা হে ০৩ জন ক যকতযার; 

 অভিশাখাে প্রাপ্ত সকল কগাপনীে অনুমিদন র্ািাই-িাোই অমন্ত র্ািতীে ভিষে সিন্ন কমর কডাভসোমর সাংরক্ষণ; 

 অন্যান্য  ন্ত্রণালে/ভিিামগর িাভহদা ক াতামিক এভসআরসাংক্রান্ত  তা ত কপ্ররণ; 

 ক যকতযাগমণর ২০১৯ ভিোমের কগাপনীে অনুমিদমন স্বাস্থয পরীক্ষাসাংক্রান্ত ক যসূভি সাংভিষ্ট সকলমক অিভহতকরণ;  

 এভসআরসাংক্রান্ত কডটামিমজ অভিশাখাে প্রাপ্ত ৯০৯৪ সাংখ্যক এভসআর-এর তথ্য এভিকরণ;  
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4.2 প্রকল্পসাংক্রান্ত তথ্য :     

(লক্ষ টাকা) 

ক্রভ ক প্রকমল্পর না  ও ক োদকাল প্রাক্কভলত ব্যে 

 

২০১৯-২০২০ 

অি যিেমর  

আরএভডভপ’কত 

িরাে  

২০১৯-২০২০ অি যিেমর িরােকৃত অমি যর 

ব্যে িাস্তিােন অগ্রগভত 

 ন্তব্য 

ব্যে  আভি যক % িাস্তি % 

১ ভিভপএটিভস ককার ককাস যসমূমহর সক্ষ তা 

বৃভদ্ধকরণ। (জুলাই ২০১৬ হমত জুন ২০২০) 

৫০,০০.০০ 

 

৩০,০০.০০ ১৭৫৯.০০ ৫৮.৬৩% ৩৫.৩০%  

২ ভিভপএটিভস’এর প্রভশক্ষণ সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ 

(জুলাই ২০১৭ হমত জুন ২০২০) 

৮৫৯,০০.০০ ২৫,০০.০০ ২৫,০০.০০    ১০০% ২.২৭%  

৩ ভিভসএস প্রশাসন একামডভ র সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ 

(জুলাই ২০১৭ হমত জুন ২০২০) 

৩০,০০.০০ ৫,০০.০০ ১৪৩.৮৩ ২৮.৭৭% ২৮.৭৭%  

৪ রাংপুর ভিিাগীে সদর দপ্তর ভন যাণ 

(মসমেম্বর ২০১৬ হমত ভডমসম্বর ২০২০) 

৯২,৪৯.২৯ ২০,০০.০০ ১৯৪৯.৮২ ৯৭.৪৯% ৪৫%  

৫ কুভ ল্লা সাভকযট হাউজ সম্প্রসারণ 

(জানুোভর ২০১৭ হমত জুন ২০২০) 

২১,৯৩.৭৩ ১৩,৪০.০০ ২১৮.১৪৫ ১৬.২৮% ২৭%  

৬ খুলনা কনমিনশন কসন্টার ভন যাণ 

(জানুোভর ২০১৮ হমত জুন ভডমসম্বর ২০২১) 

১৪৬,২৭.৬৭ ২৫,০০.০০ ১৬০৫.১৩ ৬৪.২১% ১৯%  

৭ ভিভসএস কযাডার ক যকতযামদর সক্ষ তা বৃভদ্ধর 

 াধ্যম  সরকারমক শভক্তশালীকরণ- ২ে পর্ যাে  

(জানুোভর ২০১৮ হমত ভডমসম্বর ২০২২) 

২৪০,৬৯.৩১ ৪৮,১২.০০ ২৮১৫.৪১ ৫৮.৫১% ৩৭.২৮%  

৮ গিন যম ন্ট ভপ্রভন্টাং কপ্রস (ভজভপভপ) এিাং িাাংলামদশ 

ভসভকউভরটি ভপ্রভন্টাং কপ্রস (ভিএসভপভপ)-এর 

সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ 

(জানুোভর ২০১৮- জুন ২০২০) 

২২,৩৫.০০ ৫,৬৯.০০ 

 

৩৬৬.২০ ৬৪.৩৫% ৯০.৯৩%  

৯ ভি.ভজ. কপ্রমসর মুদ্রণকার্ য সিাদনামি য স্বোংভক্রে 

এনভক্রপমটড ভডভজটাল মুদ্রণ র্ন্ত্র স্থাপন 

(জানুোভর ২০১৮-জুন ২০২০) 

২৩,৩১.০০ ২.০০ ১.১৪ ৫৭% ১৮%  

১০ িাাংলামদমশর ৩৭টি কজলাে সাভকযট হাউমজর 

ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

(জুলাই ২০১৮ হমত জুন ২০২০ পর্ যন্ত) 

১৭০,৫৬.২৯ ৯৭,০০.০০ ৫৪০৪.১৩ ৫৫.৭১% ৬০%  

১১ টাোইল সাভকযট হাউমজর নতুন িিন ভন যাণ 

(ভডমসম্বর ২০১৮ হমত ভডমসম্বর ২০২১) 

৪০,১৯.৩৩ ১০,০০.০০ ১০০০.০০ ১০০% ১০০%  

১২ কুভষ্টো কজলাে সাভকযট হাউজ িিন ভন যাণ 

(জানুোভর ২০১৯ হমত জুন ২০২১) 

৩৮,৪৩.৩০ ৫,০০.০০ ৫০০.০০ ১০০% ২০%  

১৩ ককার ককাস যসমূহ পভরিালনার কক্ষমত্র ভিো -এর 

প্রাভতষ্ঠাভনক সক্ষ তা বৃভদ্ধ 

(জুলাই ২০১৯ হমত জুন ২০২১) 

৪৭,৭১.৬৫ ১৮,৩০.০০ ৫৯৬.৮৪ ৩২.৬১% ৩২.৭০%  

১৪ সরকাভর ক যিারী হাসপাতালমক ৫০০ 

শয্যাভিভশষ্ট হাসপাতমল উন্নীতকরণ  

( াি য ২০১৯ হমত জুন ২০২১) 

৩৭৯,৯৬.৫১ ১০.০০ ০.৯৭ ৯.৭% ০%  

১৫ খুলনা ভিিাগীে কভ শনামরর নতুন িিন ও 

অভডমটাভরো  ভন যাণ 

(এভপ্রল ২০১৯ হমত ভডমসম্বর ২০২০) 

১৩৯,৪৫.৫১ ২,০০.০০ ১৯৭.৬ ৯৮% ২%  

 সি যম াট ২৩০২,৩৮.৫৯  ৩০৪,৬৩.০০ ১৯০৫৮.২১৫ ৬২.৫৬% -  
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4.3 ২০১৯-২০২০ অি যিেমর গণপূতয অভিদপ্তমরর অনুন্নেন িামজমটর ৪১১১৩১৭ অন্যান্য িিন ও স্থাপনা ককামড ৪০ (িভল্লশ) ককাটি টাকা 

িরাে পাওো র্াে। উক্ত িরাে দ্বারা িাাংলামদশ সভিিালে, ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে ও িাসিিন, কজলা প্রশাসমকর 

কার্ যালে ও িাসিিন, সাভকযট হাউজ, কিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ও অন্যান্য সরকাভর িিনাভদর ক রা ত/সাংস্কার কামজর প্রশাসভনক 

অনুম াদন প্রদান করা হে। এ অি যিেমর ৪০ (িভল্লশ) ককাটি টাকা ব্যমে ভনমম্নাক্ত ২৬৫টি ক রা ত/সাংস্কার কাজ িাস্তিােন করা 

হমেমে : 

ক্রভ ক দপ্তর কামজর পভর াণ সি যম াট িরাে 

১ জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে ০১টি  

 

৪০ ককাটি টাকা 

২ ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে ও িাসিিন  ০৬টি 

৩ কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে ও িাসিিন ১৭৪ 

৪ সাভকযট হাউজ ৬৯টি 

৫ কিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ০৭টি 

৬ অন্যান্য সরকাভর অভিস িিন ০৮টি 

সি যম াট ২৬৫টি 

 ৪.২  প্রশাসন অনুভিিাগ 

 সরকাভর প্রভতষ্ঠামনর কভিউটার পামস যামনল ভনমোগ ভিভি ালা, ২০১৯ জাভর; 

  াননীে প্রিান ন্ত্রী ১৭.০১.২০১৯ তাভরমখ জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে পভরদশ যন উপলমক্ষয সাভি যক কার্ যক্র ; 

  ামসর কসরা ক যিারী  (Staff of the month) ভনি যািন; 

 প্রি  কেভণর ২ (দুই)টি এিাং ভদ্বতীে কেভণর ৩টি, ৪ি য হমত ৩ে কেভণর পমদ ৪টি এিাং ৪ি য কেভণর পমদ ১৯ ও ১৮ কগ্রমড ৪ জমনর 

কগ্রড পভরিতযন করা হে; 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ২ে প্রজমের ভসটিমজন স িাট যার প্রণেন;  

  াননীে প্রিান ন্ত্রীর ভনমদ যশনাসমূমহর িাস্তিােন অগ্রগভত প্রভতমিদন; 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ভপএভসস-এর জন্য ৫টি পদ সৃজন; 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ২ে, ৩ে ও ৪ি য কেভণর (১০  কগ্রড, ১১ হমত ২০ত  কগ্রমড) ০৭টি কপনশন  ঞ্জুভর; 

 স্বািীনতা পদক উপলমক্ষ  মনানেমনর আমিদন  ভন্ত্রপভরষদ ভিিামগ কপ্ররণ; 

 ঈদ-ই ভ লাদুন্নিীর সাভি যক কার্ যক্র ; 

 িাকভরসাংক্রান্ত নীভত ভনি যারমণ তথ্য ও উপোত্ত আহরণ, সংরক্ষণ ও পনরয়বিি; 

 ১১-২০ কগ্রমডর ভিভিন্ন কযাটাগভরর ৮৮টি পমদ ভনমোগপ্রদান; 

 ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিামগর জনিল ভনমোগ কভ টি ও অন্যান্য কভ টিমত প্রভতভনভি কপ্ররণ; 

 ভডভজটাল িাাংলামদশ ভিভন য ামণর লমক্ষয ই-নভি কার্ যক্র  িাস্তিােন; 

 এ মন্ত্রণোলয় র সকোটোভুক্ত এ. নব. ও নস. সেনণর ৪৮টি বোসো বরোদ্দ প্রেোি করো হয় য়ছ; 

 সপিিি ও আনুয়িোনষক মঞ্জুনর, পোনরবোনরক সপিিি, ভিভকৎসা ও উৎসিিাতার ৩৩১টি আমিদন ভনষ্পভি করো হয় য়ছ; 

 সািারণ িভিষ্য তহভিমলর অভগ্র  ২৪৭টি  ঞ্জুর এিাং গৃহ ভন যাণ অভগ্র  ১৬টি অি য ভিিামগ অগ্রােণ করো হয় য়ছ;  

 সনিনলি সেয়েিি িোনলকো হয়ি সজযষ্ঠিোর িনমক অনুর্ো ী ০২ (দুই) জি কম যকিযোয়ক সহকোরী সনচব (কযোেোরবনহর্ভ যি) নহসোয়ব 

পয়েোন্ননি প্রেোি করো হয় য়ছ; 

 বোংলোয়েি কম যচোরী কল্যোণ সবোয়ে যর ০৩ (নিি) জি কম যকিযোয়ক উপপনরচোলক পে হয়ি পনরচোলক পয়ে পয়েোন্ননি প্রেোি করো 

হয় য়ছ; 

 জিপ্রিোসি মন্ত্রণোল  ও এর সংযুক্ত েির সংস্থো  কম যরি কম যচোরীয়ের সমধোবী সন্তোিয়ের সংবধ যিো প্রেোয়ির নবষয়  িীনিমোলো 

প্রণ য়ির জন্য একটি কনমটি গঠি করো হয় য়ছ। উক্ত কনমটির নসিোন্ত অনুর্ো ী একটি সসনমিোর অনুনষ্ঠি হয় য়ছ; 

 বোংলোয়েি কম যচোরী কল্যোণ সবোে য-এর নবনিন্ন প্রকোর অনুেোি র্েো- মোনসক কল্যোণ িোিো ১,০০০/- টোকো হয়ি ২,০০০/- টোকো, 

সোধোরণ নচনকৎসো অনুেোি সয়ব যোচ্চ ২০,০০০/- টোকো হয়ি ৪০,০০০/- েোফি অনুেোি ১০,০০০/-, সোধোরণ নচনকৎসো অনুেোি সয়ব যোচ্চ 

১,০০,০০০/- টোকো হয়ি ২,০০,০০০/- টোকো, জটিল ও ব্য বহুল নচনকৎসো অনুেোি সয়ব যোচ্চ ১,০০,০০০/- টোকো হয়ি ২,০০,০০০/- 

টোকো  বৃনি করো হয় য়ছ। এছোেো কল্যোণ িহনবয়লর মোনসক সয়ব যোচ্চ চাঁেো মূল সবিয়ির ০১% নকন্তু সয়ব যোচ্চ ১৫০/- টোকো, 

সর্ৌেভিমোর মোনসক সয়ব যোচ্চ নপ্রনম োম মূল সবিয়ির ০.৭০% নকন্তু সয়ব যোচ্চ ১০০/- টোকো নিধ যোরণ কয়র গি ০৫ সসয়েম্বর-২০১৯ 

িোনরখ সরকোনর সগয়জট প্রকোি করো হয় য়ছ; 
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 সরকোনর কম যচোরীয়ের প্রনিবন্ধী সন্তোিয়ের পুিব যোসয়ির জন্য পর্ যোয়লোচিো কনমটি কর্তযক প্রস্তুিকৃি  “ধোরণোপত্র”টি জিপ্রিোসি 

মন্ত্রণোল কর্তযক মোিিী  প্রধোিমন্ত্রীর নিকট উপস্থোপয়ির পূয়ব য আগোমী ০২ (দুই) মোয়সর ময়ধ্য একটি নে.নপ.নপ. প্রণ য়ির জন্য গি 

১০/০৩/২০২০ নি. িোনরখ অনুনষ্ঠি সসনমিোয়র নসিোন্ত গৃহীি হ । উক্ত সসনমিোয়রর নসিোন্ত বোংলোয়েি কম যচোরী কল্যোণ সবোে যয়ক 

জোনিয়  সেও ো হয় য়ছ; 

 সজলো প্রিোসক সয়িলি ২০১৯-এর স্বল্পয়ম োনে নসিোন্ত অনুর্ো ী মোঠ প্রিোসি (সজলো ও উপয়জলো প্রিোসি) পর্ যোয়  জিী  

সবিিয়েয়লর ১১িম সেয়ে কম যরি প্রিোসনিক কম যকিযোয়ের সবিিয়েল ১০ম  সেয়ে উন্নীিকরণ করো হয় য়ছ। এছোেো 

কযোটোগনরনিনত্তক সজলো প্রিোসয়কর কোর্ যোল সমূয়হ প্রিোসনিক কম যকিযোর পে বৃনির জন্য সরকোনর েোনব-েোও ো সংিোন্ত স্থো ী 

কনমটির সিো  নসিোন্ত েহণ করো হয় য়ছ; 

 প্রাভিকারভুক্ত ক যকতযামদর অনুকূমল দাপ্তভরক কটভলমিান, আিাভসক কটভলমিান এিাং আিাভসক কটভলমিামন এ.ভড.এস.এল. 

সাংমর্ামগর  ঞ্জুভর প্রদান; 

 আিাভসক কটভলমিামনর খাত পভরিতযন, আিাভসক কটভলমিান ব্যভক্তগতকরণ, আিাভসক কটভলমিামনর সাংমর্াগ নবনিন্নকরণ এিাং 

আিাভসক কটভলমিামনর ঠিকানা পভরিতযন; 

 অিযন্তরীণ স ন্বে সিা এিাং ভিিাগীে কভ শনার স ন্বে সিার আমোজন; 

 জাতীে সাংসমদ ভিল উত্থাপন, রাষ্ট্রপভতর িাষণ প্রস্তুত, সাংসদীে স্থােী কভ টির সিা এিাং প্রমনাির সাংক্রান্ত কার্ যাভদ সিাদন; 

 ‘হজলা প্রশাসক এবং উপন্ত্রজলা নিব মাহ্ী অনফসান্ত্ররর কার্ মালন্ত্র র কর্ মচারী নিন্ত্র াগ নবনধর্ালা, ২০২০’ প্রণ ি ও হগন্ত্রজন্ত্রে প্রকাশ; 

 ‘নবভাগী  কনর্শিার অনফন্ত্রসর কর্ মচারী নিন্ত্র াগ নবনধর্ালা, ২০২০’ প্রণ ি ও হগন্ত্রজন্ত্রে প্রকাশ; 

 হজলা প্রশাসক এবং উপন্ত্রজলা নিব মাহ্ী অনফসান্ত্ররর কার্ মালন্ত্র  কর্ মরত ১৮৮ জি কর্ মচারী-হক ‘প্রশাসনিক কর্ মকতমা’ পন্ত্রদ 

পন্ত্রদান্ননত প্রদাি;  

 নবনভন্ন হজলার সানকমে হ্াউন্ত্রজর জন্য হব ারার ৯১টি, সহ্কারী বাবুনচ ম ৩০টি, র্ানল ৬১টি ও পনরচ্ছন্নতা কর্ী ৬১টি পদসহ্ সব মন্ত্রর্াে 

২৪৩টি পদ রাজস্বখান্ত্রত অস্থা ীভান্ত্রব সৃজি করা হ্ন্ত্র ন্ত্রে; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অে েবিয়রর সংয়শারধি বায়জট প্রণেন ও অনুয়মােয়নর ব্যবস্থাকরণ;  

 Ministry Budget Framework (MBF) প্রণেন;  

 ২০২০-২১ অে েবির িয়ি ২০২২-২৩ অে েবিয়রর বায়জট প্রণেন; 

 অে ে রবভায়গর ২০১৯-২০ অে েবিয়রর সংয়শারধি বায়জট, অে ে রবভায়গর বায়জট কাঠায়মা, ২০২০-২১ অে েবির িয়ি ২০২২-২৩ 

অে েবিয়রর বায়জট অনুয়মােন; 

 মাঠ প্রশাসয়নর (রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ও সারকেট িাউজ) বায়জট বণ্টন; 

 ২০১৯-২০ অে েবিয়রর বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্তর লক্ষেমাত্রা পররবীক্ষণ ও মূল্যােন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্ত ২০২০-২১ প্রণেন;  

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত ৭টি েপ্তর/সংস্থার বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্ত ২০২০-২১ স্বাক্ষর;  

 মাঠ প্রশাসয়নর অরিট আপরত্তসমূি রনষ্পরত্তর কার্ েক্রম; 

 অরনষ্পন্ন অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তর জন্য ০৮টি রবভায়গ রত্র-পক্ষীে অরিট করমটির আহ্বােক ময়নানেন;  

 পুঞ্জীভূি ১৬৯৭টি অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তকয়ল্প ১৬৮৫টি ব্রিরশট জবাব থপ্ররণ এবং ২০০টি অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত; 

 সরকারর রিসাবসম্পরকেি সংসেীে স্থােী করমটিয়ি উত্থারপি অরিট আপরত্তর জবাব প্রস্তুি ও থপ্ররণ;  

 থপনশন প্রোয়নর সুরবধায়ে ে কম েকিোয়ের অনুকূয়ল অরিট আপরত্তর না-োরব সনেপত্র প্রোন; 

 সকল (৪৯৩টি) উপয়জলা রনব োিী অরফসায়রর কার্ োলয়ের থবিন-ভািারে ও অরফস ব্যবস্থাপনার ব্যে রনব োয়ির জন্য বরােকৃি থমাট 

১০৬১,৫১,৭৩,০০০/- (এক িাজার একষরি থকাটি একান্ন লক্ষ রিোত্তর িাজার) টাকা িয়ি প্রােরমক বরাে বণ্টনসি অরিররক্ত 

অরধর্ািয়নর রভরত্তয়ি অরফস সরঞ্জামারে, আসবাবপত্রসি প্রয়োজনীে খায়ি খািরভরত্তক অরিররক্ত বরােসি থমাট 

৯৯৩,৩৫,২১,৮০০/- (নেশি রিরানব্বই থকাটি পঁেরত্রশ লক্ষ একুশ িাজার আটশি) টাকা বরাে প্রোন করা িে; 

 বায়জট বাস্তবােন পররকল্পনা অনুর্ােী সরিবালে/অধীন/েপ্তর/মাঠ প্রশাসয়নর সকল (রবভাগীে করমশনার/থজলা প্রশাসন/উপয়জলা 

প্রশাসন) কার্ োলয়ের বায়জট থকােোটাররভরত্তক বণ্টন ও প্রকৃি ব্যয়ের রিসাব ibas++ এ অন্তভু েক্ত করণ;  

 ২০১৯-২০ অে েবিয়র রবভাগীে করমশনার কার্ োলে িয়ি রাজস্ব প্রারপ্তর (Non tax revenue) সংক্রান্ত ৩৯৪,৫৪,৬৩,৪৯১/- 

(রিনশি চুরানব্বই থকাটি চুোন্ন লক্ষ রিষরি িাজার িারশি একানব্বই) টাকা আোয়ের রিসাব থপ্ররণ; 

 শাখাে ই-ফাইরলং কার্ েক্রম ১০০% অব্যািি রয়েয়ি; 
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 সকল রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে িয়ি নতুন িয়ক নন ট্যাক্স থররভরনউ (Non tax revenue) রাজস্ব প্রারপ্তর রিসাব 

প্রিলয়নর মােয়ম NTR আোে ও িথ্য র্োর্েভায়ব এবং র্োসময়ে সরকারর থেজাররয়ি জমাকরণ রনরিি করা; 

 বাংলায়েশ অবসরপ্রাপ্ত কম েিারী কল্যাণ সরমরির অনুকূয়ল ২০১৯-২০২০ অে েবিয়রর বায়জয়টর বরােকৃি ৯,০০,০০,০০০/- (নে 

থকাটি) টাকা অে ে িাে করা িয়েয়ি; 

 বাংলায়েশ ইনরিটিউট অব গভয়ন েন্স অোন্ড ম্যায়নজয়মন্ট (রবআইরজএম)-এর অনুকূয়ল ২০১৯-২০২০ অে েবিয়রর বায়জয়টর 

বরােকৃি অনুোন খায়ি ১০,০০,০০,০০০/- (েশ থকাটি) টাকা অে ে িাে করা িয়েয়ি; 

 থবসামররক প্রশাসয়ন িাকরররি অবস্থাে সরকারর কম েকিো/কম েিারী মৃতুেবরণ করয়ল িাঁয়ের পররবারয়ক আরে েক অনুোন প্রোন 

নীরিমালা, ২০১৩ অনুর্ােী ৩০ জুন ২০১৬ পর্ েন্ত সময়ে মৃতুেবরণ করয়ল ৫,০০,০০০ টাকা, দুঘ েটনাে আিি িয়ে স্থােীভায়ব অক্ষম 

িয়ল ২,০০,০০০ টাকা এবং ০১ জুলাই ২০১৬-এর পর মৃতুেবরণ করয়ল ৮,০০,০০০ টাকা, দুঘ েটনাে আিি িয়ে স্থােীভায়ব অক্ষম 

িয়ল ৪,০০,০০০ টাকা কয়র ২০১৯-২০২০ অে েবিয়র ১৮৬২টি পররবারয়ক ১৪১,৬১,০০,০০০/- (একশি একিরিশ থকাটি একষরি 

লক্ষ) টাকার আরে েক অনুোন প্রোন করা িয়েয়ি; 

 কয়রানা (থকারভি-১৯) আক্রান্ত সরকারর কম েিারীয়ের নমুনা পরীক্ষা ও রিরকৎসার জন্য সরকারর কম েিারী িাসপািাল, ফুলবারেো, 

ঢাকায়ক কয়রানা (থকারভি-১৯) থিরিয়কয়টি িাসপািায়ল রূপান্তর করা িয়েয়ি। নমুনা পরীক্ষার জন্য Real Time PCR 

System থমরশন স্থাপন করা িয়েয়ি। ১২-০৭-২০২০ িাররখ থেয়ক রনজস্ব থমরশয়ন নমুনা পরীক্ষা কার্ েক্রম আরম্ভ করা িয়েয়ি। 

কয়রানাে আক্রান্ত থরাগীর রিরকৎসা উপয়র্াগী ২ স্তররবরশষ্ট থমরনয়ফাল্ড থসন্ট্রাল অরক্সয়জন রসয়িম স্থাপন করা িয়েয়ি; 

 প্রকয়ল্পর অধীয়ন নতুনভায়ব পঞ্চম িয়ি থষােশ িলা পর্ েন্ত ঊর্ধ্েমুখী সম্প্রসারয়ণর পূিে কায়জর ঠিকাোর রনয়োগ সম্পন্ন িয়েয়ি। 

ঠিকাোয়রর সয়ঙ্গ চুরক্ত সম্পারেি িয়েয়ি। ঠিকাোরয়ক প্রকল্প সাইট বুরিয়ে থেওো িয়েয়ি। রনম োণ কায়জর প্রস্তুরিসি আনুষরঙ্গক 

কাজ শুরু িয়েয়ি; 

 ২০১৯-২০ অে েবিয়র বায়জয়ট সুেমুক্ত ঋণ খায়ি বরােকৃি অে ে িয়ি “প্রারধকারপ্রাপ্ত কম েকিোয়ের সুেমুক্ত রবয়শষ অরগ্রম এবং 

গারে থসবা নগোেন নীরিমালা” অনুর্ােী ৮৭ (সািারশ) জন প্রারধকারপ্রাপ্ত কম েকিোর অনুকূয়ল জনপ্ররি ৩০ (রত্রশ) লক্ষ টাকা িায়র 

গারে থসবা নগোেয়নর রবপরীয়ি সুেমুক্ত ঋণ প্রোন করা িয়েয়ি; 

 প্রারধকারপ্রাপ্ত সরকারর কম েকিোয়ের সুেমুক্ত রবয়শষ অরগ্রম এবং গারে থসবা নগোেন নীরিমালা, ২০১৮ (সংয়শারধি)-এর 

সংয়শাধন করার প্ররক্রো গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

 োপ্তররক প্রয়োজয়ন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বায়জট িয়ি রবরভন্ন দ্রব্যারে রপরপআর-২০০৮ অনুর্ােী ক্রে করা িয়েয়ি; 

 ই-থটন্ডার পিরিয়ি ২০১৯-২০ অে েবিয়র থমাট ১৩টি থটন্ডার রনষ্পরত্ত করা িয়েয়ি; 

 Web Based e-Store Management Software িালুকরয়ণর কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি;  

 পুরাতি ভাঙ্গা অব্যবহৃত আসবাবপত্র অয়কয়জা থঘাষণাকরণ : দীর্ মনদন্ত্রির ভাঙ্গা, পুরাতি অব্যবহৃত আসবাবপত্র অয়কয়জা 

থঘাষণাকরণ এবং এবং অয়কয়জা থঘাষণাকৃি মালামায়লর রবক্রেলব্ধ অে ে সরকানর হকাষাগান্ত্রর জর্াকরণ; 

 আসবাবপত্রসহ্ লনজনিক উপকরণ সরবরাহ্ : সকল দপ্তন্ত্রররর চানহ্দার পনরন্ত্রপ্রনিন্ত্রত বাস্তব অবস্থা পনরদশ মিপূব মক আসবাবপত্র ও 

লনজনিক উপকরণ সরবরাহ্; 

 পূতম কাজ : পুন্ত্ররান্ত্রিা ব্যবহ্ার অন্ত্রর্াগ্য অনফস কন্ত্রির প্রন্ত্র াজিী  হর্রার্ত এবং সংস্কার। এনস, ববদ্যযনতক লাইে, ফযাি ইতযানদর 

থমরামি/সংস্কার কাজ গণপূতম (নসনভল/ই/এর্) নবভান্ত্রগর সন্ত্রঙ্গ হর্াগার্ান্ত্রগর র্াধ্যন্ত্রর্ সম্পন্ন করা িয়েয়ি; 

 হসৌন্দর্ মা ি : জিপ্রশাসি র্েণালন্ত্র র নবনভন্ন দপ্তন্ত্ররর বারান্দা  হসৌন্দর্ মবধ মন্ত্রির কার্ োরে সম্পন্ন করা হ্ন্ত্র ন্ত্রে; এবং  

 কয়রানা ভাইরাস পরররস্থরিয়ি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কম েকিো/কম েিারীর জন্য িোন্ড স্যারনটাইজার, মাস্ক ও অন্যান্য স্বাস্থে 

সামগ্রী রবিরণ করা িয়েয়ি। 

জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ামনর জেশতিাভষ যকী (মুভজিিষ য) উদর্াপন উপলমক্ষয ৩০ জুন ২০২০ পর্ যন্ত 

জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ৫৩টি কজলাে ৫৫টি স্থামন Countdown ক ভশন স্থাপন সিন্ন হমেমে;  

 ৫৩টি কজলার ৫৫টি স্থামন Countdown ক ভশন স্থাপন করার পাশাপাভশ side Photo Booth ও ভসভস কযাম রা স্থাপন 

করা হমেমে;  

 িাাংলামদশ সভিিালে ককন্দ্রীে গ্রন্থাগামর “শাশ্বত িেিন্ধু” স্থাপন করা হমেমে;  

 জাতীে পর্ যামে বত্র াভসক কসভ নামরর অাংশ ভহসামি ২২/১২/২০১৯ ও ২২/০১/২০২০ তাভরমখ ০২ টি প্রস্তুভতমূলক 

কসভ নার আমোজন করা হমেমে;  

 সভিিালমের অিযি যনা কক্ষ ও জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ক াট ৫টি স্থামন ভডভজটাল ভডসমে কিাড য/KIOSK স্থাপন করা হমেমে; 
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 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ৬০ ঘন্টার প্রভশক্ষণ  ভডউমল িেিন্ধুর জীিন-দশ যন অন্তভু যক্ত কমর প্রভশক্ষণ কদো হমেমে; এিাং 

 সভিিালমের ০১ নম্বর কগইমট ১টি ভডভজটাল ভডসমে কিাড য স্থাপন করা হমেমে। 

৪.৩ ভনমোগ, পমদান্নভত ও কপ্রষণ অনুভিিাগ 

  ভন্ত্রপভরষদ সভিি পমদ ভনমোগ ০১ জন; 

 প্রিান ন্ত্রীর মুখ্য সভিি পমদ ভনমোগ ০১ জন; 

 ভসভনের সভিি পমদ পমদান্নভত ২১ জন; 

 সভিি পমদ পমদান্নভত/ভনমোগ ৪৫ জন; 

 কগ্রড-১ পমদ পমদান্নভত ১৮ জন; 

 অভতভরক্ত সভিি পমদ পমদান্নভত ১৫৭ জন; 

 যুগ্মসভিি পমদ পমদান্নভত ১২৭ জন; 

 উপসভিি পমদ পমদান্নভত ১১ জন; 

 ভসভনের সভিি পমদ ভনমোগ/িদভল ০২ জন; 

 সভিি পমদ ভনমোগ/িদভল ৩৫ জন; 

 অভতভরক্ত সভিি পমদ ভনমোগ/িদভল ১৯৩ জন; 

 ভসভনের সভিি/সভিিবৃমন্দর ভপ.আর.এল.  ঞ্জুর ৩৯ জন; 

 অভতভরক্ত সভিিবৃমন্দর ভপ.আর.এল.  ঞ্জুর ১৩৯ জন; 

 অভজযত ছুটি (িভহি যাাংলামদশ)  ঞ্জুর/ভিমদশ ভ্র মণর অনু ভত প্রদান ৬৮ জন; 

 োভন্ত ও ভিমনাদন ছুটি  ঞ্জুর ০৬ জন; 

 িাধ্যতামূলক অমপক্ষ াণ কাল  ঞ্জুর ০৭ জন; 

 কস্বচ্ছাে অিসর প্রদান ০১ জন; 

 পাসমপামট যর জন্য অনাপভি প্রদান ০৪ জন; 

 অভজযত ছুটি (িভহঃিাাংলামদশ)  ঞ্জুর ৭৩ জন ক যকতযার 

 োভন্ত ও ভিমনাদন ছুটি  ঞ্জুর ৪২ ক যকতযার; 

 িাধ্যতামূলক অমপক্ষ াণকাল  ঞ্জুর ৬ জন ক যকতযার; 

 ঐভচ্ছক অিসর প্রদান ০১ জন ক যকতযার; 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ভিমশষ িারপ্রাপ্ত ক যকতযার কর্াগদানপত্র পৃষ্ঠাঙ্কন ১৬২ জন ক যকতযার;  

 পাসমপামট যর জন্য অনাপভি জ্ঞাপন ১১ জন ক যকতযার;  

 উপসভিি ভনমোগ/িদভল ৩১৩ জন ক যকতযার; 

 যুগ্মসভিি ভনমোগ/িদভল ২২৮ জন ক যকতযার; 

 সুপারভনউ ারাভর পদ সাংরক্ষণ ৪৩০টি;  

 অিসর ও অিসর-উির ছুটি (ভপ.আর.এল) ১০৮ জন ক যকতযা; 

 কগ্রড-১ পমদ ২১ জন, কগ্রড-২ পমদ ৭১ জন, কগ্রড-৩ পমদ ২০৮ জন ও কগ্রড-৫ পমদ ৬ জনমক পমদান্নভত প্রদান; 

 পভরিালমকর ০১টি, উপপভরিালমকর ০১টি, ভসভনের সহকারী সভিমির ০১টি, উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর ০১টি এিাং এভিভকউটিি 

ম্যাভজমেমটর ০১টি পদ স্থােীিামি সৃজন করা হমেমে; 

 ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিামগর অিীন দপ্তর/সাংস্থা/ভিভিিদ্ধ সাংস্থা/কমপ যামরশন প্রিামনর ১২ (িামরা)টি পদমক কগ্রড-১ এ উন্নীতকরণ; 

 সভিি ৪ জন, কগ্রড-১ পমদর ১ জন, অভতভরক্ত সভিি ৬৩ জন, যুগ্মসভিি ৬৫ জন, উপসভিি ২০৫ জন, ভসভনের সহকারী সভিি/সহকারী 

সভিি ১৬৪ জন, সশস্ত্র িাভহনীর (কসনা/কনৌ/ভি ান িাভহনী) ১৫১ জন এিাং অন্যান্য পমদর ১৫৩ জন ক যকতযামক কপ্রষমণ ভনমোগ/িদভল 

করা হমেমে; 

 ২১১ জন ক যকতযামক িদভল/পদােন করা হমেমে; 

 ভিভসএস (প্রশাসন) কযাডামরর ২০১ জন ক যকতযামক এভিভকউটিি ম্যাভজমেট/ক ািাইল ককাট য পভরিালনার ক্ষ তা অপ যণ করা হমেমে; 

 সহকারী ভশক্ষক ভনমোগ পরীক্ষাে ১৯০ জন ক যকতযামক  এভিভকউটিি ম্যাভজমেট ভহমসমি দাভেত্ব পালমনর জন্য ভনমোগ করা হমেমে; 

 ভসটি কমপ যামরশন ভনি যািমন ভিভসএস (প্রশাসন) কযাডামরর  প্রাে ১৪৯ জন ক যকতযামক  এভিভকউটিি ম্যাভজমেট ভহমসমি দাভেত্ব পালমনর 

জন্য ভনমোগ করা হমেমে; 

 এভডস  শার িাংশ ভিস্তার করাি এিাং কমরানা পভরভস্থভত ভনেন্ত্রমণর জন্য কডঙ্গু প্রভতমরাি কসমল ঢাকা ভসটি কমপ যামরশমনর প্রভতটি ওোমড য 

পভরচ্ছন্নতা কার্ যক্র   ভনটভরাং করার জন্য এিাং ক ািাইল ককাট য পভরিালনার জন্য প্রাে ১৪৪ জন ক যকতযা ভনমোগ করা হমেমে; 

 ৩৪ত  এিাং ৩৫ত  ব্যামির ১৫৯ জন ক যকতযামক সহকারী কভ শনার (র্ভভ ) পমদ র্ভভ   ন্ত্রণালমে ন্যস্ত করা হমেমে; 
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 ভিিাগীে কভ শনার পমদ ১০জন, অভতভরক্ত ভিিাগীে কভ শনার পমদ ১৫ জন ক যকতযা, কজলা প্রশাসক পমদ ৫৪ জন ক যকতযা, 

অভতভরক্ত কজলা প্রশাসক পমদ ২৪৯ জন ক যকতযা এিাং উপমজলা ভনি যাহী অভিসার পমদ ২৬৮ জন ক যকতযামক ভনমোগ/িদভল করা 

হমেমে; 

 সহকারী সভিি (কযাডারিভহর্ভ যত) পমদর ১৮ জন ক যকতযার িাকভর স্থােীকরণ; 

 ভসভনের সহকারী সভিি পমদর ০৪ জন ক যকতযার ভপ.আর.এল./লািগ্রান্ট  ঞ্জুর; 

 ভসভনের সহকারী সভিি (কযাডারিভহর্ভ যত) পমদর ০৮ জন ক যকতযার ভপ.আর.এল./লািগ্রান্ট  ঞ্জুর; 

 সহকারী সভিি (কযাডারিভহর্ভ যত) পমদর ০৭ জন ক যকতযার ভপ.আর.এল./লািগ্রান্ট  ঞ্জুর; 

 ভসভনের সহকারী সভিি/সহকারী সভিি পমদর ২৫৪ জন ক যকতযামক ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিামগ িদভল/পদােন; 

 ভসভনের সহকারী সভিি/সহকারী সভিি পমদর ১৩ জন ক যকতযার পাসমপামট যর অনু ভত প্রদান; 

 ভসভনের সহকারী সভিি/সহকারী সভিি পমদর ১৬ জন ক যকতযার িভহি যাাংলামদশ ছুটি  ঞ্জুর; 

 ভিভসএস (প্রশাসন) কযাডার এর সমে ভিভসএস (ইকনভ ক) কযাডার একীর্ভতকরমণর িমল র্ভতপূি য ভিভসএস (ইকনভ ক) কযাডামরর  

ভসভনের সহকারী প্রিান/সহকারী প্রিান-এর শূন্যপদসমূমহ ক যকতযা পদােন; 

 ২০১৯-২০ অি যিেমর ৩৯ত  (ভিমশষ) ভি.ভস.এস, ভি.ভস.এস. (স্বাস্থয) কযাডামর ৪৭২১ জন ভিভকৎসক ভনমোগ; 

 এোড়া ২০১৯-২০ অি যিেমর ৩৯ত  (ভিমশষ) ভি.ভস.এস. এর  াধ্যম  COVID-19-এ আক্রান্ত করাগীর ভিভকৎসার জন্য রামষ্ট্রর জরুভর 

প্রমোজমন নিসৃষ্ট সহকারী সাজযন-এর স্থােী কযাডার পমদ ২০০০ (দুই হাজার) জন ভিভকৎসক ভনমোগ ; 

 ৪১ (একিভল্লশ) জন ক যকতযার অনুকূমল ভলমেন  ঞ্জুর; এিাং 

 ৭২ (িাহাির) জন  ক যকতযামক জনস্বামি য চুভক্তভিভিক ভনমোগ প্রদান করা হে। 

৪.৪ কযাভরোর েযাভনাং অযোন্ড কিভনাং অনুভিিাগ 

 

 নব.নস.এস (প্রিোসি) কযোেোয়রর ৬৯ জি কম যকিযোয়ক ববয়েনিক উচ্চনিক্ষো েহয়ণর অনুমনি প্রেোি;  

 মোঠপ্রিোসি এবং জিপ্রিোসি মন্ত্রণোল  ও অধীি েিয়রর ৬০ জি কম যকিযোয়ক সংনক্ষি নবয়িষোন ি ববয়েনিক প্রনিক্ষয়ণ সপ্ররণ; 

 নবনিন্ন সেি ও আন্তজযোনিক সংস্থো হয়ি প্রোি বৃনত্তসমূহ আন্তঃমন্ত্রণোল  বৃনত্তবরোদ্দ কনমটির মোধ্যয়ম নবনিন্ন মন্ত্রণোল /নবিোয়গর অনুকূয়ল 

বরোদ্দ প্রেোি; 

 জিপ্রিোসি মন্ত্রণোলয় র অধীি নবনিন্ন প্রনিক্ষণ প্রনিষ্ঠোয়ি অনুনষ্ঠি প্রনিক্ষয়ণর অংি নহসোয়ব ১৮৭ জি কম যকিযোয়ক নবনিন্ন সেয়ির 

স্বিোমধন্য প্রনিক্ষণ প্রনিষ্ঠোয়ি ববয়েনিক এক্সয়পোজোর নিনজয়ট সপ্ররণ; 

 মোঠ পর্ যোয়  কম যরি কম যকিযোগয়ণর জন্য িোরয়ির National Centre for Good Governance (NCGG)-এ ২ সিোহ সম োনে 

Mid-Career Training Programme in Field Administration for Civil Servants of Bangladesh িীষ যক 

প্রনিক্ষয়ণ ১৪৬ জি কম যকিযোয়ক সপ্ররণ; 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ভিমদশ প্রভশক্ষণ-২ শাখা হমত ৪৪৭ (চোরিি সোিচনেি) জি কম যকিযোয়ক নবয়েি গময়ির অনুমনি প্রেোি করো 

হ ; 

 নব.নস.এস. (প্রিোসি) কযোেোয়রর সয়ে নব.নস.এস (ইকিনমক) কযোেোর একীর্ভিকরণ বোস্তবো য়ির লয়ক্ষয আন্তঃমন্ত্রণোল  কনমটির 

সুপোনরিমোলো প্রণ ি 

 সরকোনর চোকনর আইি, ২০১৮ কোর্ যকর করো। এ সংিোন্ত প্রজ্ঞোপি সরকোনর সগয়জয়ট প্রকোি 

 সরকোনর কম যচোরীয়ের Annual Confidential Report (ACR) এর পনরবয়িয কম যকৃনিনিনত্তক Annual Performance 

Appraisal Report (APAR) প্রণ য়ির লয়ক্ষয কোর্ যিম; 

 মুনজববষ য উপলয়ক্ষ জোনির নপিোর জিপ্রিোসি সংেোরসংিোন্ত পেয়ক্ষয়পর উপর জিপ্রিোসি মন্ত্রণোলয়  ২টি সসনমিোর আয় োজি 

 জিপ্রিোসি পেক িীনিমোলো ২০১৫ (২০১৬ নিস্টোয়ে সংয়িোনধি) সংয়িোধয়ির লয়ক্ষয সুপোনরিমোলো প্রণ ি; 

 মুনজববষ য উপলয়ক্ষয বেবন্ধুর ছনব, বোণী, উনক্ত ও িোষণ প্রচোয়রর লয়ক্ষয সনচবোলয় র অিযন্তয়র নবনিন্ন স্থোয়ি নেসয়ে সবোে য/KIOSK 

স্থোপি; 

 ২০১৯ নিস্টোয়ে ২৩ জুলোই জিপ্রিোসি পেক প্রেোি; 

 ২০১৯-২০২০ অে যবছয়র প্রনি ব্যোয়চ ৩০ জি কয়র ২ , ৩  ও ৪ে য সেনণর ১২০জি কম যকিযো/কম যচোরীয়ক নবআরনেটিআই, নসয়লয়ট এবং 

৯০ জি কম যকিযো/কম যচোরীয়ক আর.নপ.এ.টি.নস, খুলিো  সব যয়মোট ২১০ জিয়ক সঞ্জীবিী প্রনিক্ষণ প্রেোি করো হয় য়ছ; 

 নব.নস.এস (প্রিোসি) কযোেোর এবং সরকোয়রর উপসনচব ও িদূর্ধ্য পর্ যোয় র কম যকিযোয়ের জন্য কম যজীবি পনরকল্পিো িীনিমোলো, ২০১৯-এর 

খসেো প্রস্তুিপূব যক গি ১৯/১২/২০১৯ িোনরয়খ প্রিোসনিক উন্ন ি সংিোন্ত সনচব কনমটিয়ি সপ্ররণ; 

 মনন্ত্রপনরষে নবিোয়গর নিয়ে যিিো অনুর্ো ী ২০১৯-২০ অে যবছয়রর উদ্ভোবি কম যপনরকল্পিো প্রণ ি ও বোস্তবো য়ির লয়ক্ষয কোর্ যিম; 

 সমোবোইল সকোট য এবং পোবনলক প্রনকউরয়মন্ট ম্যোয়িজয়মন্ট (নপনপএম) নবষয়  ই-লোনি যং সকোস য চোলুকরণ;  
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 জিপ্রিোসি মন্ত্রণোলয় র উদ্ভোবিী ধোরণো প্রণ ি ও বোস্তবো য়ির লয়ক্ষয কোর্ যিম; 

 জিপ্রিোসি মন্ত্রণোলয় র ১০ম সেয়ক ২০িম সেয়ের অন্তভু যক্ত কম যচোরীয়ের ৬০ ঘণ্টো প্রনিক্ষণ কোর্ যিম; এবং 

 উদ্ভোবি সক্ষমিো বৃনি এবং সসবো সহজীকরয়ণ সক্ষমিো বৃনির লয়ক্ষয জিপ্রিোসি মন্ত্রণোল  এবং এর অধীি েির/সংস্থোর কম যকিযোগয়ণর 

সমন্বয়  ১৮-১৯ নেয়সম্বর ২০১৯ িোনরখ এবং ০৬ ও ০৭ িয়িম্বর ২০১৯ িোনরখ ২টি ০২ (দুই) নেয়ির প্রনিক্ষণ এবং উদ্ভোবি ও সসবো 

সহজীকরণ নবষয়  ১০ জুলোই ২০১৯ িোনরখ এক নেয়ির কম যিোলো আয় োজি। 

১.  জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের সিটওেযার ও হাড যওেযারসাংক্রান্ত িল ান ও সিাভদত উমল্লখমর্াগ্য কামজর ভিিরণ  : 

ক্রভ ক িল ান ও সিাভদত উমল্লখমর্াগ্য কামজর ভিিরণ শতকরা হার িামজট (টাকা) 

০১. ভপএভসভস-এর ডাটামসন্টামরর আধুভনকােমনর জন্য ২টি  

Application Server, ২টি Data Server, ২টি Fiber Channel San Switch 

এিাং ১টি 75kVA, 4 hours backup for 30kW Load, Redundant Mode 

1+o স্থাপন করা হমেমে। 

১০০% ১,৯৫,৮২,০০০ (এক ককাটি 

পঁিানব্বই লক্ষ ভিরাভশ 

হাজার টাকা) 

০২. জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের দাপ্তভরক কামজর জন্য ভপএ আইএস সিটওেযারসহ ক াট ১৯টি 

ই-অযাভেমকশন/সিটওেযারসমূহ প্রস্তুত কমর জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের সাি যামর কহাভোং 

করা হমেমে। িতয ামন উক্ত ই-অযাভেমকশন/সফ্টওেযারসমূহ ব্যিহারকারী পর্ যামে 

িাস্তিােন কার্ যক্র  িল ান।  

১০০% ১,৬৫,০০,০০০ (এক ককাটি 

পঁেষভি লক্ষ টাকা) 

০৩. জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের দাপ্তভরক কামজর জন্য ভপএ আইএস সিটওেযারসহ ক াট ১৯টি 

ই-অযাভেমকশন/সিটওেযারসমূমহর উপর সাংভিষ্ট ব্যিহারকারীমদর প্রভশক্ষণ, 

ব্যিহারকারীর আইভড ও পাসওোড য প্রদান সিন্ন হমেমে। 

১০০%  

 

 

০৪. জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমে ক যরত সকল ক যকতযা/ক যিারীমদর অনলাইমন কিতন প্রদামনর 

কার্ যক্র  সিন্ন হমেমে। 

১০০% 

০৫. র্ভতপূি য ভি.ভস.এস (ইকনভ ক) কযাডামরর আইভড িরােসহ ভপভডএস-এর তথ্য জনপ্রশাসন 

 ন্ত্রণালমের ডাটামিমজ সাংযুক্ত করা হমেমে। 

১০০%  

০৬. জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের সকল নন-কযাডার ক যকতযা/ক যিারীমদর আইভড িরােসহ 

ভপভডএস-এর তথ্য জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ডাটামিমজ সাংযুক্ত করা হমেমে। 

১০০%  

 সকল প্রিোসনিক কম যকিযো, ব্যনক্তগি কম যকিযো ও অন্যোন্য কম যচোরীর বছয়র ৬০ ঘণ্টো প্রনিক্ষণ কোর্ যিম েহণ। 

৪.৫ সাংগঠন ও ব্যিস্থাপনা অনুভিিাগ 

 উদৃ্বি সরকাভর ক যিারী আিীকরণ ভিভি ালা, ২০২০ প্রণেন করা হমেমে। 

প্রভতমিদনািীন অি যিেমর সিাভদত গুরুত্বপূণ য/উমল্লখমর্াগ্য কার্ যািভল : 

 ০১ জুলাই, ২০১৯ হমত ৩০ জুন, ২০২০ পর্ যন্ত পদ সৃজন, সাংরক্ষণ, স্থােীকরণ ও র্ানিাহন TO&E-কত অন্তভু যক্তকরণ : 

 

অি যিের পদ সৃজমন সম্মভত পদ সাংরক্ষমণ সম্মভত পদ স্থােীকরমণ সম্মভত র্ানিাহন TO&E-কত অন্তভু যক্তকরণ 

২০১৯-২০   ৫৭,৩৯৩ ৮৮,১৩২ ১,৩৩৯ ৩,০১১ 

 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে এিাং অিীন দপ্তর/অভিদপ্তর/সাংস্থা/কার্ যালমের রাজস্ব খাতভুক্ত সরাসভর ভনমোগমর্াগ্য শূন্য পদ পূরমণর জন্য 

২০১৯-২০ অি যিেমর োড়কৃত পদসাংখ্যা : 

 

অি যিের কগ্রড-৯ কগ্রড-১০ কগ্রড-১১-১৯ কগ্রড-২০ ক াট 

২০১৯-২০ ১৫ ০০ ৫৮৩ ২৮১ ৮৭৯ 

 

 উদৃ্বি কঘাভষত ২১ জন ক যকতযা/ক যিারীমক আিীকরমণর লমক্ষয ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিাগ/দপ্তরমক ২০১৯-২০ অি যিেমর ক্ষ তা অপ যণ 

করা হে। 
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উমল্লখমর্াগ্য ক যকাণ্ড :  

 

 কদমশর ৬৪টি কজলার সাভকযট হাউমজর জন্য ১টি কমর ক াট ৬৪টি এিাং ৬৪টি কজলা প্রশাসমকর িাসিিমনর জন্য ৬৪টি ক াট ১২৮টি 

িাবুভি যর পদ সৃজমন সম্মভত প্রদান; 

  ভন্ত্রপভরষদ ভিিামগর অিীন ‘জাতীে ভনরাপিাসাংক্রান্ত কসল’ গঠন ও এর জন্য ১৫টি পদ সৃজমন সম্মভত প্রদান; 

 প্রিান ন্ত্রীর কার্ যালমের অিীন জাতীে দক্ষতা উন্নেন কর্তযপক্ষ (এনএসভডএ)-এর জন্য ভিভিন্ন পদভির ১৬৬টি পদ রাজস্বখামত 

অস্থােীিামি সৃজমনসম্মভত প্রদান; 

 রাো াটি, খাগড়ােভড় ও িান্দরিান পাি যতয কজলা পভরষমদর সাাংগঠভনক কাঠাম ামত ভিভিন্ন কযাটাগভরর ১৩টি কমর ক াট ৩৯টি পদ 

অস্থােীিামি রাজস্বখামত সৃজমনসম্মভত প্রদান; 

 ভিিাগীে কভ শনার কার্ যালে/মজলা প্রশাসমকর কার্ যালে/উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর কার্ যালমের ‘প্রশাসভনক ক যকতযা’ পমদর কিতন 

কগ্রড জাতীে কিতনমস্কল কগ্রড ১১ হমত কগ্রড ১০ এ উন্নীতকরমণ জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের সম্মভত প্রদান; 

 ঢাকা উির ভসটি ও দভক্ষণ ভসটি কমপ যামরশমনর সম্প্রসাভরত অাংমশ নাগভরক কসিা প্রদামনর জন্য ১৬৯৫টি পদ সৃজমন সম্মভত প্রদান; 

 কুভ ল্লা ভসটি কমপ যামরশমন ৫৯০টি এিাং গাজীপুর ভসটি কমপ যামরশমন ১৮৪৯টি পদ সৃজমন সম্মভত প্রদান; 

 জাতীে আইনগত সহােতা প্রদান সাংস্থার কল কসন্টার পভরিালনার জন্য ০৮টি পদ সৃজমন সম্মভত প্রদান; 

  াননীে প্রিান ন্ত্রী কর্তযক ২০১৭ ভিোমের কঘাষনার পভরকপ্রভক্ষমত জাতীেকরণকৃত ৩০৪টি ভশক্ষাপ্রভতষ্ঠামন ক যরত ভশক্ষক-

ক যিারীমদর আিীকরমণর লমক্ষয ২০১৯-২০ অি যিেমর ক াট ৭০৪টি পদ সৃজমন সম্মভত প্রদান; 

  াধ্যভ ক ও উচ্চ ভশক্ষা ভিিামগর অিীন নিসৃষ্ট  াধ্যভ ক ও উচ্চ  াধ্যভ ক ভশক্ষা কিাড য,  ে নভসাংহ-এর জন্য ১৬৯টি পদ সৃজমন 

সম্মভত প্রদান; 

 কাভরগভর ও  াদ্রাসা ভশক্ষা ভিিামগর আওতািীন ৪৯টি পভলমটকভনক/ মনামটকভনক ইনভেটিউট ও ৬৪টি কটকভনকযাল স্কুল এন্ড 

কমলমজর জন্য ভিভিন্ন কযাটাগভরর ১৮৬৫৪টি পদ সৃজমন সম্মভত প্রদান; 

 রাজশাহী ভসটি কমপ যামরশন এলাকাে সহকারী কভ শনার  ভতহার সামকযল ও শাহ খদু  সামকযল র্ভভ  অভিমসর জন্য ২৪টি পদ সৃজমন 

সম্মভত প্রদান; 

 প্রাভণসিদ অভিদপ্তমরর সাাংগঠভনক কাঠাম া পুনগ যঠমনর লমক্ষয রাজস্বখামত ৬৯৮৪টি পদ সৃজমন সম্মভত প্রদান ও ১৫৬টি পদ ভিলুপ্ত 

করা হমেমে; 

 কৃভষ সম্প্রসারণ অভিদপ্তমরর সাাংগঠভনক কাঠাম ামত কৃভষ প্রমকৌশল উইাং সৃভষ্ট এিাং উক্ত উইাং-এর জন্য ১১৬৭টি পদ সৃজমন সম্মভত 

প্রদান; 

 পাভনসিদ  ন্ত্রণালমের জন্য ০৩টি কযাডার পদ ও অন্যান্য ১২টি পদ সৃজমন সম্মভত প্রদান; 

 সমোজকল্যোণ মন্ত্রণোলয় র অধীি বোংলোয়েি নরহযোনবনলয়টিি কোউনিল এর জন্য অস্থো ীিোয়ব রোজস্বখোয়ি ২৫টি পে সৃজয়ি সিনি 

প্রেোি  

 সিৌপনরবহি মন্ত্রণোলয় র অধীি পো রো বন্দর কর্তযপয়ক্ষর ০৮টি পে, নবআইেনিউটিএ-এর বন্দর ও পনরবহি নবিোয়গর জন্য ১৫৯টি পে, 

নবআইেনিউটিএ-এর সিৌ-সওপ নবিোয়গর মোস্টোর পোইলয়টজ-এর জন্য ৬৯টি পে, নবআইেনিউটিএ-এর সিৌ- নিরোপত্তো ও ট্রোনফক 

ব্যবস্থোপিো নবিোয়গর জন্য ১০৩টি পে সৃজয়ি সিনি প্রেোি  

 সিৌপনরবহি মন্ত্রণোলয় র অধীি সমোংলো বন্দর কর্তযপয়ক্ষর হোসপোিোয়ল কম যরি নসনি র স্টোফ িোস যয়ের পেমোর্ যোেো ও সবিিয়েল 

উন্নীিকরয়ণ সিনি জ্ঞোপি। বোংলোয়েি সটনলনিিয়ির মহোপনরচোলক-এর পে সেে-১ এ উন্নীিকরয়ণর সিনি প্রেোি  

 স্বাস্থয ভশক্ষা অভিদপ্তর গঠন ও অভিদপ্তমরর জন্য ১৪৯টি পদ সৃজমন সম্মভত প্রদান; 

 ককাভিড-১৯ আক্রান্ত করাগীমদর ভিভকৎসা কসিা ভনভশ্চত করার জন্য জরুভরভিভিমত সহকারী সাজযন এর ৪,০০০টি পদ সৃজমন সম্মভত 

প্রদান; 

 ককাভিড-১৯ আক্রান্ত করাগীমদর ভিভকৎসা কসিা ভনভশ্চত করার জন্য জরুভরভিভিমত ভসভনের োি নাস য এর ৬,০০০টি পদ সৃজমন সম্মভত 

প্রদান; 

 ককাভিড-১৯ আক্রান্ত করাগীমদর ভিভকৎসা কসিা ভনভশ্চত করার জন্য জরুভর ভিভিমত ক ভডকযাল কটকমনালভজে, কটকভনভশোন এিাং 

কাভড যওগ্রািার এর ৩,০০০টি পদ সৃজমন সম্মভত প্রদান; 

 ভিমদশস্থ িাাংলামদমশর সমে কূটবনভকত সিকয উন্নেন তিা প্রিাসী িাাংলামদভশমদর কসিা প্রদামনর লমক্ষয টমরামন্টা ও ভসডভনমত 

কনসুযমলট কজনামরল অভিমসর পদ সৃজন, ভনউভজল্যামন্ডর রাজিানী ওমেভলাংটন, আোরল্যামন্ডর রাজিানী ডািভলন, আমজযভন্টনার 

রাজিানী বুমেমনাস আইমরস, িীমনর গুোাংমজা শহর, োভজমলর সাওপাওমলা শহর এিাং জা যাভনর রাঙ্কফুট য শহর, নরওমের অসমলা, 

 ালমেভশোর কজাহর িাহরু এিাং যুক্তরামষ্ট্রর কফ্ল্াভরডা-এ িাাংলামদমশর নতুন ভ শন স্থাপনসহ পদ সৃজন এিাং প্রমোজনীে অভিস 

সরিা াভদটিওএন্ডই-কত অন্তভু যক্তকরমণ সম্মভত প্রদান; 

 যুক্তরামজযর ম্যানমিোরস্থ সহকারী হাইকভ শনমক উপ-হাইকভ শমন উন্নীতকরণসহ প্রমোজনীে পদ সৃজমন সম্মভত প্রদান; এিাং 
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 ভিমদমশর সমে িাভণভজযক সিকয বৃভদ্ধর লমক্ষয োভজমলর োভসভলোস্থ িাভণভজযক উইাং স্থাপনসহ পদ সৃজমন সম্মভত প্রদান। 

৪.৬ শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুভিিাগ 

 ২০১৯-২০ অে যবছয়র ক াট ভিিাগীে  া লার সাংখ্যা ৮৭, তেমধ্য ভনষ্পভি হমেমে ৩৫টি ও অনিষ্পনত্তকৃি ৫২টি; 

 ক াট অভিমর্াগ ৪১০টি র্ার সিগুমলাই ভনষ্পভি; 

 শৃঙ্খলা ও দুনীভতজভনত ৪০৩৩টি প্রভতমিদন প্রদান; 

 আিরণ ভিভি ালা ১৯৭৯ অনুর্ােী ১০ জনমক িাভহত ভিভিন্ন ভিষমে অনু ভত প্রদান; 

 শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান নীভত ালা, ২০১৭ অনুর্ােী জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ১-১০ কগ্রডভুক্ত একজন ক যকতযা, ১১-২০ কগ্রডভুক্ত 

একজন ক যিারী এিাং দপ্তর প্রিানমদর  মধ্য হমত একজনমক শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান; 

 সরকাভর ক যিারী (আিরণ) ভিভি ালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী ভিভসএস (প্রশাসন) কযাডামরর ৩৬ জন ক যকতযামক সিভি (জভ /েট/ 

ফ্ল্যাট/গাভড়) ক্রে/ভিক্রে/ভন যাণ ও হস্তান্তমরর অনু ভত প্রদান; 

 নবনসএস প্রিোসি কযোেোয়রর ২৭৪ জি কম যকিযোর সঘোনষি সম্পে নববরণীর িথ্য ব্যনক্তগি সফোল্ডোর খুয়ল িয়ে সংরক্ষণ  এবং 

 নবিোগী  মোমলো  েণ্ডোয়েয়ির নবরুয়ি েোয় রকৃি একটি মোমলোর েফোও োনর জবোব প্রেোি করো হয় য়ছ। 

৪.৭ আইন অনুভিিাগ 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ভিরুমদ্ধ দামেরকৃত সকল ভরট ক াকে ার দিাওোভর জিাি প্রস্তুমতর জন্য সাংভিষ্ট  ন্ত্রণালে/ভিিাগ/ 

দপ্তমরর কিমক তথ্য সাংগ্রহ; 

  া লার দিাভিভিক জিাি কপ্ররণ; 

 আদালত অি াননা  া লাে ভনমদ যশনা িাস্তিােনসাংক্রান্ত প্রভতমিদন আদালমত দাভখল করার জন্য সাংভিষ্ট আইনজীিীর ভনকট 

কপ্ররণ; এিাং 

 প্রশাসভনক িাইবুু্নামল, প্রশাসভনক আভপল িাইবুনামল ও  হা ান্য হাইমকাট য ভিিামগ িল ান  া লাসমূহ পভরিালনা।  

৪.৮ ভিভি অনুভিিাগ 

  ভহলা ও ভশশু ভিষেক  ন্ত্রণালমের উন্নেন প্রকল্প হমত রাজস্ব িামজমট স্থানান্তভরত পমদর পদিারীমদর ভনেভ তকরণ ও কজযষ্ঠতা 

ভনি যারণ (ভিমশষ ভিিান) ভিভি ালা, ২০১৬-এর সাংমশািন; 

 িস্ত্র ও পাট  ন্ত্রণালমের অিীন উন্নেন প্রকল্প হমত রাজস্ব িামজমট স্থানান্তভরত পমদর পদিারীমদর িাকভর ভনেভ তকরণ ও কজযষ্ঠতা 

ভনি যারণ (ভিমশষ ভিিান) ভিভি ালা, ২০১৯; 

 স্বাস্থয কসিা ভিিাগ, স্বাস্থয ও পভরিার কল্যাণ  ন্ত্রণালমের অিীন পটুোখালী কজলার দু ভক ৩১ শয্যাভিভশষ্ট স্বাস্থয ক মেি স্থাপন 

শীষ যক স াপ্ত প্রকল্প হমত রাজস্ব িামজমট স্থানান্তভরত পমদর পদিারীমদর িাকভর ভনেভ তকরণ ও কজযষ্ঠতা ভনি যারণ (ভিমশষ ভিিান) 

ভিভি ালা, ২০১৯; 

 িস্ত্র অভিদপ্তমরর অিীন “এেিভলশম ন্ট অি কটিটাইল কিামকশনাল ইনভেটিউট অযান্ড ভরমডভিভলমটশন অি কিইন্ড িাইিাল এন্ড 

নন-িাইিাল ম্যানপাওোর ইন ভিটাগাাং ভহল িাকস শীষ যক উন্নেন প্রকল্প হইমত রাজস্ব িামজমট স্থানান্তভরত পমদর পদিারীমদর 

িাকভর ভনেভ তকরণ ও কজযষ্ঠতা ভনি যারণ (ভিমশষ ভিিান) ভিভি ালা, ২০১৯; 

 স াজকল্যাণ  ন্ত্রণালমের ভকমশারী উন্নেন ককন্দ্র ককানািাড়ী, গাজীপুর প্রকল্প হমত রাজস্ব িামজমট স্থানান্তভরত পমদর পদিারীমদর 

িাকভর ভনেভ তকরণ ও কজযষ্ঠতা ভনি যারণ (ভিমশষ ভিিান) ভিভি ালা, ২০২০; 

  ৎস্য ও প্রাভণসিদ  ন্ত্রণালমের অিীন উন্নেন প্রকল্প হমত রাজস্ব িামজমট স্থানান্তভরত পমদর পদিারীমদর ভনেভ তকরণ ও 

কজযষ্ঠতা ভনি যারণ (ভিমশষ ভিিান) ভিভি ালা, ২০২০; 

 গত ০৪ নমিম্বর, ২০১৯ ভি. িাাংলামদশ ভসভিল সাভি যস (িেস, কর্াগ্যতা ও সরাসভর ভনমোমগর জন্য পরীক্ষা) ভিভি ালা, ২০১৪ 

অভিকতর সাংমশািন কমর এস, আর ও নাং ৩৪৮-আইন/২০১৯ প্রজ্ঞাপন জাভর করা হে; 

 গত ২৬ ভডমসম্বর, ২০১৯ ভি. The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 অভিকতর সাংমশািন 

কমর এস.আর ও নাং ৩৯৬-আইন/২০১৯ প্রজ্ঞাপন জাভর করা হে; 

 গত ১৮ জানুোভর, ২০২০ িাাংলামদশ জুভডভশোল সাভি যস (সাভি যস গঠন, সাভি যস পমদ ভনমোগ এিাং সা ভেক িরখাস্তকরণ, 

িরখাস্তকরণ ও অপসারণ) ভিভি ালা, ২০০৭ অভিকতর সাংমশািন কমর এস.আর ও নাং- ১১ আইন/২০২০ প্রজ্ঞাপন জাভর করা হে; 

 গত ২৩  াি য ২০২০ (িাাংলামদশ ভসভিল সাভি যস) পভরিার পভরকল্পনা (গঠন ও কযাডার আমদশ, ২০২০ অভিকতর সাংমশািন কমর 

এস.আর ও নাং- ৮১ আইন/২০২০ প্রজ্ঞাপন জাভর করা হে; এিাং 
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 বিমদভশক িাকভরমত সরকাভর ক যিারীমদর ভনমোগ ও ভলমেনসাংক্রান্ত ভিভি ালা, ২০১৯। 

 

উয়েখয়র্োগ্য কার্ যক্র  :  

৯  ও তদূর্ধ্য কগ্রমডর পমদ সরাসভর ভনমোমগর কক্ষমত্র ককাটা িন্টন পদ্ধভত পষ্ষ্টীকরণসাংক্রান্ত পভরপত্র জাভর। 

৪.৯ সাংস্কার ও গমিষণা অনুভিিাগ 

 বোংলো িোষো বোস্তবো ি সকোষ কর্তযক ২০১৯-২০ অে যবছয়র ৪৯টি আইি/নবনধ/প্রনবধোিমোলো বোংলো িোষো  প্রনমিীকরণ করো হয় য়ছ  

 ‘বোংলোয়েি সরকোয়রর মন্ত্রণোল /অনধেির/স্ব-িোনসি সংস্থো ইিযোনের বোংলো িোম, ২০১৯’ প্রকোি করো হয় য়ছ (২  সংেরণ)   

 সরকোনর কোয়জ প্রনমি বোংলো ব্যবহোর সহজীকরয়ণর লয়ক্ষয বোংলো বোিোিনবষ ক সরকাভর কামজ ব্যািহাভরক িাাংলা অযাপ বিনর 

করো হয় য়ছ। র্া গুগল কে ও অযাপ কোমর পাওো র্ামচ্ছ;  

 “Statistics of Civil Officers and Staffs-2019” অিলোইয়ি প্রকোি করো হয় য়ছ  এিাং 

 “Statistics of Civil Officers and Staffs-2020” িীষ যক পুনস্তকোটির কোজ চলমোি রয় য়ছ অে যোৎ (৫০% কোজ সম্পন্ন 

হয় য়ছ)।  

5.0 ২০১৯-২০২০  অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা 

5.1 প্রশাসন অনুভিিাগ 

 মোয়সর সসরো কম যচোরী (Staff of the month) নিব যোচি; 

 মোিিী  প্রধোিমন্ত্রী কর্তযক জিপ্রিোসি মন্ত্রণোল  পনরেি যিকোয়ল প্রেত্ি ১৪টি নিয়ে যিিো বোস্তবো ি; 

 দুিীনির নবরুয়ি শূন্য সনহষ্ণু (zero tolerance) িীনি বোস্তবো য়ির প্রস্তুিকৃি ধোরণোপত্রটি সনচব ময়হোে  কর্তযক অনুয়মোেয়ির 

জন্য িনে উপস্থোপি করো হয় য়ছ। সনচব ময়হোে  কর্তযক অনুয়মোনেি হয়ল প্রধোিমন্ত্রীর কোর্ যোলয়  সপ্ররণ করো হয়ব; 

 প্রাভিকারভুক্ত ক যিারীমদর কক্ষ এিাং ভপ.এ.ভস.ভস.-এর পুরাতন এ.ভস. পভরিতযন; 

 ভি.ভস.এস.(প্রশাসন) কযাডামরর সকল ক যিারী, অন্যান্য কযাডামরর উপসভিি ও তদূর্ধ্য ক যিারী, নন কযাডামরর সহকারী সভিি 

কিমক তদূর্ধ্য ক যকতযাগমণর কপনশন/পাভরিাভরক কপনশন ভনষ্পভির স েসী া হ্রাস কমর আরও সহজীকরণ করা হমি, উক্ত 

ক যকতযামদর ভজ.ভপ.এি., গৃহ ভন যাণ, ক াটর গাভড় ও কভিউটার ক্রে অভগ্র   ঞ্জুভর প্রদান; 

 িভিষ্যতহভিমলর জ াকৃত অি য উমিালন পদ্ধভত অনলাইমনর  াধ্যম  প্রভক্রোকরমণর জন্য পভরকল্পনা গ্রহণ করা হমচ্ছ; 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ককাটাভুক্ত এ/ভি/ভস কেভণর িাসা িরাে; 

  াঠ প্রশাসন (ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে, কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, উপমজলা ভনি যাহী অভিসারমরর কার্ যালে)-এর জন্য 

কিতনিাতাভদ, অভিস ব্যিস্থাপনার ব্যে, আসিািপত্র ও অভিস সরিা াভদ ক্রমের ভনভ ি িরাে প্রদান; 

 প্রশাসন কযাডামরর ক যকতযামদর অভডট আপভিসমূহ একটি কডটামিমজ সাংরক্ষমণর িল ান কার্ যক্র  সিন্নকরণ 

 ১০  কগ্রমডর ক যিারীমদর  মধ্য কর্াগ্যতা অজযনকারীমদরমক ৯  কগ্রমড সহকারী সভিি (কযাডারিভহর্ভ যত) পমদ পমদান্নভতর কার্ যক্র  

গ্রহণ; 

 সহকারী সভিি (কযাডারিভহর্ভ যত) ক যিারীমদর িাকভর স্থােীকরণ, উচ্চতর কগ্রড এিাং পমদান্নভত প্রদান; 

 ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিামগর িাভহদা অনুর্ােী ভসভনের সহকারী সভিি/সহকারী সভিি এিাং সভিমির একান্ত সভিি পমদ জনিল 

পদােন; 

 িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিাড য, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অভিদপ্তর এিাং সরকাভর ক যিারী হাসপাতালসাংক্রান্ত প্রাভতষ্ঠাভনক ও 

প্রশাসভনক কার্ যক্র  গ্রহণ; 

 ক যিারীমদর জন্য কল্যাণমূলক কাজ সিাদন এিাং তামদর অনুম াভদত সভ ভতর সকল ভিষে স ন্বে কমর কার্ যক্র  গ্রহণ; 

 অসা ভরক প্রশাসমন িাকভররত অিস্থাে মৃত সরকাভর ক যিারী এিাং গুরুতর আহত হমে স্থােী অক্ষ তার কারমণ আভি যক অনুদান 

প্রদানসাংক্রান্ত অভনষ্পন্ন আমিদন ভনষ্পভি;  

 সরকাভর ক যিারী হাসপাতাল, ফুলিাভড়ো, ঢাকামক ৫০০ শয্যাভিভশষ্ট হাসপাতামল উন্নীতকরমণর কার্ যক্র  গ্রহণ; 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের সকল ক যিারীর কিতন কভিউটারাইজডকরণ; 

 প্রশাসি কযাডান্ত্ররর কর্ মকতমান্ত্রদর অনডে আপনিসমূহ্ একটি হডোন্ত্রবন্ত্রজ সংরিন্ত্রণর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ; 

 ৭টি দপ্তর/সংস্থা ও র্াঠ প্রশাসি কর্তমক (নবভাগী  কনর্শিান্ত্ররর কার্ মাল , হজলা প্রশাসন্ত্রকর কার্ মাল  ও সানকমে হ্াউজ) জানতর 

নপতা বঙ্গবন্ধু হশখ মুনজবুর রহ্র্াি-এর জন্মশতবানষ মকী উদ্র্াপন্ত্রির লন্ত্রিয গৃহ্ীত কার্ মাবনলর জন্য বান্ত্রজে বরাদ্দকরণ; 
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 NTR সংক্রান্ত নতুন িকটির মােয়ম Non tax revenue আোে ও িা র্োসময়ে থেজাররয়ি জমাকরণসংক্রান্ত Field test 

মাঠপ্রশাসয়ন সফল িওোে এ অরভজ্ঞিার আয়লায়ক NTR Reporting Formatটিয়ক অে ে রবভায়গর মােয়ম সারায়েয়শর 

সকল েপ্তর/সংস্থা/মন্ত্রণালে/রবভায়গ প্রিলয়নর উয়যাগ গ্রিণ; 

 বায়জট বাস্তবােন পররকল্পনা (BIP)-থক কার্ েকরভায়ব বাস্তবােন; 

 সরকায়রর উয়েয়শ্য এ লক্ষে বাস্তবােয়ন কার্ েকরভায়ব বায়জট সংগ্রি ও মঞ্জুররকরয়ণর উয়যাগ গ্রিণ; 

 র্েণালন্ত্র  ই ফাইনলং কার্ মির্ শতভাগ নিনিতকরন্ত্রণর লন্ত্রিয সকল দপ্তন্ত্রর লনজনিক উপকরণ সরবরাহ্ নিনিতকরণ;  

 সকল দপ্তন্ত্রররর চানহ্দার পনরন্ত্রপ্রনিন্ত্রত বাস্তব অবস্থা পনরদশ মিপূব মক আসবাবপত্র ও লনজনিক উপকরণ সরবরাহ্; 

 পুন্ত্ররান্ত্রিা ব্যবহ্ার অন্ত্রর্াগ্য অনফস কন্ত্রির প্রন্ত্র াজিী  হর্রার্ত এবং সংস্কার/এনস , ববদ্যযনতক লাইে, ফযাি ইতযানদ কাজ গণপূতম 

(নসনভল/ই/এর্) নবভান্ত্রগর সন্ত্রঙ্গ হর্াগার্ান্ত্রগর র্াধ্যন্ত্রর্ সম্পােন; 

 নবনভন্ন ভবন্ত্রি অবনস্থত এ র্েণালন্ত্র র সকল দপ্তন্ত্ররর পুরাতি ভাঙা আসবাবপত্র, অনফস সরঞ্জার্, কনম্পউোর সরঞ্জার্ অপসারণ 

এবং কি হধৌত কন্ত্রর সকল কন্ত্রির হর্ন্ত্রে/হদও াল পনরষ্কারকরণ। কন্ত্রির ঝুল/র্ লা নি নর্ত পনরষ্কারকরণ; 

 োপ্তররক প্রয়োজয়ন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বায়জট িয়ি রবরভন্ন দ্রব্য রপরপআর-২০০৮ অনুর্ােী ক্রে করা; 

 ই-থটন্ডার পিরিয়ি ২০২০-২১ অে েবিয়র থটন্ডার রনষ্পরত্ত করা; 

 ই-হিার ব্যবস্থাপিাে Web Based e-Store Management Software িালুকরণ;  

 সকল দপ্তন্ত্রররর চানহ্দার পনরন্ত্রপ্রনিন্ত্রত বাস্তব অবস্থা পনরদশ মিপূব মক আসবাবপত্র ও লনজনিক উপকরণ সরবরাহ্ করা; 

 পুন্ত্ররান্ত্রিা ব্যবহ্ার অন্ত্রর্াগ্য অনফস কন্ত্রির প্রন্ত্র াজিী  হর্রার্ত এবং সংস্কার। এনস, ববদ্যযনতক লাইে, ফযাি ইতযানদর 

থমরামি/সংস্কার কাজ গণপূতম (নসনভল/ই/এর্) নবভান্ত্রগর সন্ত্রঙ্গ হর্াগার্ান্ত্রগর র্াধ্যন্ত্রর্ সম্পন্ন করা; 

 জিপ্রশাসি র্েণালন্ত্র র নবনভন্ন দপ্তন্ত্ররর বারান্দা  হসৌন্দর্ মবধ মন্ত্রির কার্ োরে অব্যািি রাখা; এবং 

 কয়রানা ভাইরাস পরররস্থরিয়ি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কম েকিো/কম েিারীর জন্য িোন্ড স্যারনটাইজার, মাস্ক ও অন্যান্য স্বাস্থে 

সামগ্রী রবিরণ অব্যািি রাখা। 

5.2 ভনমোগ, পমদান্নভত ও কপ্রষণ অনুভিিাগ 

 পেমর্ যোেো অনুর্ো ী উপসনচব ও যুগ্মসনচব পর্ যোয় র কম যকিযোগণয়ক উপযুক্ত পয়ে পেো ি; 

 ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিামগ ভসভনের সভিি, সভিি, কগ্রড ১ ও অভতভরক্ত সভিি পমদ পদােন;  

 উপসভিি, যুগ্মসভিি, অভতভরক্ত সভিি, কগ্রড ১ ও সভিি পমদ পমদাভন্নত প্রদান;   

 পদ র্ যাদা অনুর্ােী উপসভিি ও যুগ্মসভিি পর্ যামে ক যকতযাগণমক উপযুক্ত পমদ পদােন;  

 ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিামগর িাভহদা অনুসামর জাতীে কিতন কস্কল, ২০১৫ অনুর্ােী ৩ে কগ্রড হমত তদূর্ধ্য পমদ পমদান্নভতর  াধ্যম  

ভনমোগ প্রদামনর প্রস্তাি সুভপভরের ভসমলকশন কিামড যর সিাে উপস্থাপন; 

 ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিামগর িাভহদা অনুর্ােী ভসভনের সহকারী সভিি/সহকারী সভিি/উপসভিি/যুগ্মসভিি/অভতভরক্ত সভিি/সভিি/ 

ভসভনের সভিি স পর্ যামের পদ সৃজন, সাংরক্ষণ ও স্থােীকরণ; 

 সহকারী কভ শনার/সহকারী সভিি ও তদূর্ধ্য ক যকতযামদর তথ্য সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ; 

 ভনমোগ/িদভল/পমদান্নভতর জন্য তথ্য/করকড যপত্র সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ; 

 আন্তঃঅনুভিিাগ ও অিযন্তরীণ অনুভিিাগ স ন্বে; 

 ভনমোগ/পদােন সিভকযত গমিষণা; 

 ঊর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রদি অন্যান্য কার্ যািভল; 

 ৩৬ত  ব্যামির ক যকতযাগণমক িাকভরমত স্থােীকরণ এিাং সহকারী কভ শনার (র্ভভ ) পমদ র্ভভ   ন্ত্রণালমে ন্যস্তকরণ; 

 ৩৮ত  ভিভসএস (প্রশাসন) কযাডামর ভনমোগপ্রাপ্ত ক যকতযামদর ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালমে ন্যস্তকরণ; 

 কজলা প্রশাসক/অভতভরক্ত কজলা প্রশাসক, উপমজলা ভনি যাহী অভিসার পমদ ভনমোমগর লমক্ষয ভিটভলে প্রণেন;  

 ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিামগ সহকারী সভিি/ভসভনের সহকারী সভিি/সহকারী প্রিান/ভসভনের সহকারী প্রিান-এর শূন্য পমদ ক যকতযা 

িদভল/পদােন, আমিদন প্রাভপ্ত সামপমক্ষ পাসমপামট যর অনু ভত প্রদান, িভহি যাাংলামদশ ছুটি  ঞ্জুর, ভপআরএল/লািগ্রান্ট  ঞ্জুর। পদ 

শূন্য িাকা সামপমক্ষ ভসভনের সহকারী সভিি (কযাডার িভহর্ভ যত) পমদ পমদান্নভত প্রদান; 

 ৩৮ত  ভিভসএস এর  াধ্যম  ভিভিন্ন কযাডামর সুপাভরশকৃত ২২০৪ (দুই হাজার দুইশত িার) জন প্রািীমক ভিভিন্ন সরকাভর এমজভন্স 

কর্তযক প্রাক-িাকভর বৃিান্ত র্ািাোমন্ত ভনমোগ প্রদান; 

 COVID-19-এ আক্রান্ত করাগীমদর ভিভকৎসামসিা প্রদামনর ভনভ ি জরুভরভিভিমত একটি ভিমশষ ভি.ভস.এস. পরীক্ষা গ্রহণপূি যক 

২০০০ (দুই হাজার) জন সহকারী সাজযন ভনমোগ; 
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 ঊর্ধ্যতন কর্তযপমক্ষর ভনমদ যশ অনুর্ােী অন্যান্য কার্ যক্র  গ্রহণ; এিাং 

 “বিমদভশক িাকভরমত সরকাভর ক যিারীমদর ভনমোগ ও ভলমেন সাংক্রান্ত ভিভি ালা, ২০১৯” ভিষেক খসড়া ভিভি ালাটি প্রশাসভনক 

উন্নেনসাংক্রান্ত সভিি কভ টিমত উপস্থাপমনর ভনভ ি  ভন্ত্রপভরষদ ভিিামগ কপ্ররণ করা হমেমে। ২০২০-২১ অি যিেমরর  মধ্য এটি 

চূড়ান্তকরণপূি যক ভিভি ালা আকামর জাভরর ব্যিস্থা করা হমি। 

5.3 কযাভরোর েযাভনাং অযান্ড কিভনাং অনুভিিাগ  

 নব.নস.এস. (প্রশাসি) কযাডার কর্ মকতমাগণন্ত্রক হদন্ত্রশর অভযন্তন্ত্রর খডিকালীি নবনভন্ন হকান্ত্রস ম উচ্চনশিা গ্রহ্ন্ত্রণর অনুর্নত প্রদাি। এ োড়া 

পূণ মকালীি হকান্ত্রস ম অংশগ্রহ্ন্ত্রণর জন্য হপ্রষণ ও নশিাছুটি প্রদাি;   

 এ র্েণালন্ত্র র সকল কর্ মচারীর বেন্ত্রর ৬০ র্ণ্টা প্রনশিণ কার্ মির্ গ্রহ্ণ; এবং 

 নব ার্ ফাউন্ত্রেশন্ত্রির প্রশাসি, হভৌত অবকাঠান্ত্রর্া উন্ন ি ও অন্যান্য কার্ মাবনল। এ োড়া, ঊর্ধ্মতি কর্তমপন্ত্রির নিন্ত্রদ মন্ত্রশ নবনবধ 

কার্ মির্ সম্পাদি; 

5.4 সাংগঠন ও ব্যিস্থাপনা অনুভিিাগ 

 ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিাগ/সাংস্থার কপ্রভরত প্রস্তামির আমলামক পদ সৃভষ্ট, সাংরক্ষণ, রাজস্বখামত পদ স্থানান্তর, সাাংগঠভনক কাঠাম া 

হালনাগাদকরণ, পদভি পভরিতযন, পদ উন্নীতকরণ, পদ স্থােীকরণ, র্ানিাহন ও অভিস সরিা টি.ও.অযান্ড.ই.-কত অন্তভু যক্তকরণ 

ইতযাভদ ভিষমে দ্রুতত  স মে সম্মভত প্রদান; 

  জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে এিাং সাংযুক্ত দপ্তর/অভিদপ্তর/সাংস্থা কিমক প্রাপ্ত প্রস্তামির ভিভিমত শূন্যপমদ ভনমোমগর জন্য োড়পত্র প্রদান; 

এিাং 

  উদৃ্বি সরকাভর ক যিারী আিীকরণ। 

5.5 শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুভিিাগ 

1. এ অনুভিিামগ প্রাপ্ত পত্রসমূহ শতিাগ ই-নভিমত ভনষ্পভিকরণ; 

2. প্রাপ্ত অভিমর্াগসমূহ দ্রুততার সামি ভনষ্পন্নকরণসহ Grieavance Readers System (GRS) অনুর্ােী িাস্তিােন; 

3. ভি.ভস.এস (প্রশাসন) কযাডামরর সহকারী সভিি কিমক তদূর্ধ্য, অন্যান্য কযাডার হমত আগত উপসভিি কিমক তদূর্ধ্য এিাং নন-কযাডার 

সহকারী সভিি কিমক তদূর্ধ্য পর্ যামের ক যকতযাগমণর ভিরুমদ্ধ প্রাপ্ত আিরণ ও শৃঙ্খলাজভনত অভিমর্াগসমূহ দ্রুত উপস্থাপনসহ 

অভিমর্াগসমূহ ভনষ্পভি ত্বরাভন্বত করার প্রমোজনীে কার্ যক্র  গ্রহণ করা এিাং প্রমর্াজয কক্ষমত্র এ সাংক্রান্ত অভিমর্ামগর ভিষমে কৃত 

কার্ যক্র  সিমকয অভিমর্াগকারীমক অিভহত করা; 

4. ভিিাগীে  া লাসমুহ দ্রুততার সামি ভনষ্পভিকরণ; 

5. সাংভিষ্ট ক যকতযামদর শৃঙ্খলাজভনত তথ্য সাংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ; 

6. ক যকতযামদর শৃঙ্খলাজভনত োড়পত্র প্রদান (িাকুরী স্থােীকরণ, ভসমলকশন কগ্রড, টাই মস্কল, পমদান্নভত, ভিমদশ প্রভশক্ষণ, অিসর প্রস্তুত 

ছুটি, কপনশন, গাভড় কসিা নগদােন নীভত ালাে গাভড় ক্রে ইতযাভদ কক্ষমত্র); 

7. এ  ন্ত্রণালমের ভনেন্ত্রণািীন সকল ক যকতযা/ক যিারীর দুনীভত সাংক্রান্ত তথ্যািভল কডটামিমজ সাংরক্ষণ ও ভনেভ ত হালনাগাদকরণ; 

8. উপযু যক্ত ক যকতযা/ক যিারীগমণর পমদান্নভত/আভি যক সুভিিাভদ ভিষমে দুনীভতজভনত োড়পত্র প্রদান; 

9. অন্যান্য  ন্ত্রণালে/ভিিাগ-এর ভনেন্ত্রণািীন সরকাভর ক যকতযা/ক যিারীর দুনীভত সাংক্রান্ত তথ্য সাংরক্ষণ সাংভিষ্ট  ন্ত্রণালে/ভিিামগ 

কপ্ররণ; 

10. অন্যান্য  ন্ত্রণাে/ভিিাগ কর্তযক িাভহদা মত দুনীভত ভিষেক তথ্য কপ্ররণ; 

11. সরকাভর ক যিারী (আিরণ) ভিভি ালা, ১৯৭৯-এর আমলামক ক যকতযা/ক যিারীগণ কর্তযক ভলভখত/অনুভদত িই প্রকামশর অনু ভত 

প্রদামনর আমিদনসমূহ দ্রুততার সামি ভনষ্পভিকরণ; এবং 

12. সরকাভর ক যিারী (আিরণ) ভিভি ালা, ১৯৭৯-এর আমলামক ক যকতযাগমণর ভিভিন্ন ভিষমে কর্ ন-ব্যভক্তগত ব্যািসা, খণ্ডকালীন 

িাকভর, ককান সাংগঠমনর সদস্য হওো, পভরিালনা পষ যমদর সদস্য পদ লাি, কপপামর কলা  কলখা, কিতার ও কটভলভিশমন অাংশগ্রহণ 

এিাং ক যকতযাগমণর পভরিামরর সদস্যমদর ব্যিসা করার অনু ভত ইতযাভদ প্রদান। 

5.6 আইন অনুভিিাগ 

 মামলা রনষ্পরত্তর লয়ক্ষে িলমান ও ভরবষ্যয়ি প্রাপ্ত মামলার জবাব োরখল;  

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রপ.এ.রস.রস.-এর ওয়েবসাইয়ট ররট, কনয়টম্পট, আরপল ও প্রশাসরনক োইবুনায়লর মামলা প্রকাশ; এবং 

 রবভাগীে ও থজলা প্রশাসন িো মাঠপর্ োয়ের মামলাসংক্রান্ত কার্ েক্রম দ্রুি রনষ্পরত্তর লয়ক্ষে পেয়ক্ষপ গ্রিণ। 
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5.7 ভিভি অনুভিিাগ 

 এস্টোনিিয়মন্ট ম্যোনুয় ল (িনল ম-৩) ও এস্টোনিিয়মন্ট ম্যোনুয় ল (িনল ম-৪) প্রণ ি  এবং 

 নবনিন্ন মন্ত্রণোল /নবিোগ হয়ি প্রোি আইি, িীনিমোলো, নবনধমোলো, প্রনবধোিমোলো এবং অন্যোন্য নবষয়  মিোমি প্রেোি করো (প্রস্তোব 

প্রোনিসোয়পয়ক্ষ)। 

5.8 সাংস্কার ও গমিষণা অনুভিিাগ 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে ও অন্যান্য  ন্ত্রণালে হমত আগত আইন/ভিভি/নীভত ালা/ভনমদ যভশকা িাাংলা িাষাে প্রভ তীকরণ; 

 সরকাভর ভিভিন্ন প্রকাশনা/ি য/খা  ইাংমরভজ িাষাে প্রকাশ ও মুদ্রমণ  িাাংলা িাষা িাস্তিােন ককামষর অনাপভি প্রদান; 

 দাপ্তভরক কার্ যক্র  শতিাগ ই-নভির  াধ্যম  ভনভশ্চত করা; 

 স মের প্রমোজমন এিাং িাভহদা অনুসামর পুভস্তকা প্রণেমনর পভরকল্পনা গ্রহণ করা; 

 িাাংলা িাষা িাস্তিােন ককাষ কর্তযক প্রকাভশত পুভস্তকাসমূমহর নতুন সাংস্করণ িাভহদা অনুসামর মুদ্রমণর উমদ্যাগ গ্রহণ করা;  

 ‘Statistics of Civil Officers and Staffs, 2020’ শীষ যক পুভস্তকাটির তথ্য সাংগ্রহ, প্রকাশ ও ভিতরমণর কাজ সিন্ন 

করা;  

 ‘সরকাভর সাংস্থাসমূমহর না  ও কর্াগামর্ামগর ঠিকানা, ২০১৯’ শীষ যক পুভস্তকাটির তথ্য সাংগ্রহ, প্রকাশ ও ভিতরমণর কাজ সিন্ন 

করা;  

 দাপ্তভরক কামজ প্রভ ত িাাংলার ব্যিহার সহজ করমত িাাংলা িাষা িাস্তিােন ককামষর উমদ্যামগ প্রস্তুতকৃত ক ািাইল অযাপ-এর 

ব্যিহামর উৎসাভহত করা; 

 ‘Statistics of Civil Officers and Staffs’ শীষ যক পুভস্তকাটি পভরসাংখ্যান ও গমিষণা ককাষ কর্তযক ম্যানুমেভল প্রকাশ করা 

হমে িামক। পুস্তকটি সহজীকরমণর লমক্ষয জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের ভপএভসভসর সহােতাে সিটওেযার ককািাভনর  াধ্যম  একটি 

Web-based Census Software বতভরর কাজ চূড়ান্ত পর্ যামে  রমেমে। Software-টি  Web-based হওোে এটি সম্পূণ য 

কামর্ যাপমর্াগী হওোর শতয ভহসামি practical demonstration এিাং trial প্রমোজন। আগা ী অি যিেমর এই সকল 

প্রমোজনীে িাপ সিন্ন করা এিাং সিটওেযার-টির  াধ্যম  অনলাইমন Web-link ব্যিহার কমর ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিামগর 

অিীনস্থ দপ্তর কর্ন তামদর ভনজ ভনজ দপ্তমরর জনিমলর তথ্য এভি করমত পামর- কস সাংক্রান্ত উমদ্যাগ কনো হমি।  

৬.০  এস.ভড.ভজ. অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে এসরিরজ ১৬.৭.১ সূিয়কর জন্য রলি মন্ত্রণালয়ের োরেেপ্রাপ্ত। সূিকটির জন্য সকল সরকারর িাকররজীবীয়ের 

রলঙ্গ, বেস, প্ররিবরিিা ও জনয়গাষ্ঠীর থেরণ সম্পরকেি িাটা প্রয়োজন। এ লয়ক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে কর্তেক অংশীজনয়ের 

অংশগ্রিয়ণ দুইটি এসরিরজ থসরমনার আয়োজন করা িে এবং প্রাপ্ত মিাময়ির ওপররভরত্ত কয়র িাটা সংগ্রয়ির জন্য িক প্রস্তুি করা 

িে। সকল মন্ত্রণালে ও অধীন েপ্তরসমূি থেয়ক িক অনুর্ােী থিটা সংগ্রি ও সংকলয়নর কাজ িলমান। পরবিীকায়ল সংকরলি 

থিটা থেয়ক এসরিরজ থমটায়িাটার আয়লায়ক ররয়পাট ে প্রস্তুি করা িয়ব। এর ফয়ল সরকারর িাকররয়ি রবরভন্ন থেরণর জনয়গাষ্ঠীর 

অংশগ্রিণ সম্পয়কে ধারণা লাভ করা র্ায়ব। 

ভরবষ্যয়ি এসরিরজ ও অন্যান্য প্রয়োজয়ন সরকারর িাকররজীবী-সম্পরকেি robust data উৎপন্ন করার জন্য সকল সরকারী 

িাকররজীবীয়ের সমন্বয়ে একটি Human Resource Management Information System (HRMIS) প্রস্তুি করার 

পররকল্পনা রয়েয়ি। 

৭.০  তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র    

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এিাং তথ্য অভিকার (তথ্য প্রাভপ্তসাংক্রান্ত) ভিভি ালা, ২০০৯-এর আমলামক জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে, এর 

সাংযুক্ত দপ্তর/সাংস্থা এিাং  াঠ পর্ যামের সকল কার্ যালমে তথ্য সরিরাহ করার জন্য তথ্য প্রদানকারী ক যকতযা ভনমোগ করা হে।  

জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমে ০১.০৭.২০১৯ হয়ি ৩০.০৬.২০২০ িোনরখ পর্ যন্ত সম োয়ে িথ্য অনধকোর আইি, ২০০৯ অনুর্ো ী সমোট ৪১টি 

আয়বেি পোও ো র্ো । িন্ময়ধ্য ২৩টি আয়বেয়ির িথ্য সরবরোহ করো হয় য়ছ। অন্যোন্য আয়বেয়ি চোনহি িথ্য Allocation of 

Buniness among the Different Ministries and Divisions অনুর্ো ী জিপ্রিোসি মন্ত্রণোল  সংনিষ্ট িো হও ো , 

আয়বেি অসম্পূণ য ও স্বোক্ষরনবহীি হও ো  এবং িথ্য অনধকোর আইি, ২০০৯ এর ধোরো ২(চ) অনুর্ো ী আইি/নবনধমোলোর ব্যোখ্যো 

‘িথ্য’ িো হও ো  িথ্য প্রেোয়ি অপোরগিো প্রকোি করো হয় য়ছ। 
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৮.০  দাভরদ্রযভনরসন ও নারী উন্নেনসাংক্রান্ত কার্ যক্র  

জনপ্রশাসমনর দক্ষতা ও সক্ষ তা বৃভদ্ধর লমক্ষয গৃহীত কার্ যক্র  িাস্তিাভেত হমল দাভরদ্রযভনরসন ও নারীর ক্ষ তােনসহ অি যবনভতক 

উন্নেমন গুরুত্বপূণ য অিদান রাখমি। অি যবনভতক, ভশক্ষা, সা াভজক ও সাাংস্কৃভতক কক্ষমত্র  ভহলামদর অাংশগ্রহণ ভনভশ্চতকরমণর জন্য 

িাকভরমত  ভহলামদর জন্য সরকার আমরাভপত ককাটা পদ্ধভত র্িার্িিামি অনুসরণ করা হে এিাং  ভহলামদর সক্ষ তা বৃভদ্ধর জন্য 

প্রমোজনীে প্রভশক্ষমণর আমোজন করা হে। িমল  ভহলাগণ িাকভরসহ ভিভিন্ন অি যবনভতক ক যকামণ্ড অভিক হামর সিৃক্ত হমচ্ছন এিাং 

স্বািলম্বী হমে উমঠমেন। িমল দাভরদ্রযভনরসন ও নারী উন্নেন ত্বরাভন্বত হমচ্ছ।  

৮.১  াঠ পর্ যামে সরকাভর পভলভস/মপ্রাগ্রাম র কার্ যকর িাস্তিােমন দক্ষ জনিল ভনমোগ  

 র্তণমূল পর্ যামে সরকামরর দাভরদ্রযভিম ািনমূলক নানা িরমনর ক যসূভি র্িা :টি.আর., ভজ.আর., এি.এি.ডভিউ., ভি.ভজ.এি., 

ভি.ভজ.ভড. ইতযাভদ রমেমে। এসি ক যসূভি প্রণেন ও িাস্তিােমন  াঠ প্রশাসমন ক যরত ক যিারীরা গুরুত্বপূণ য র্ভভ কা পালন কমর। তা 

োড়া র্তণমূল পর্ যামে সরকামরর দাভরদ্রযভনরসন ক যসূভিগুমলা মূলত  ভহলামদর  াধ্যম  িাস্তিাভেত হমে িামক। এমত নারীর 

অি যবনভতক কম য প্রমিশ ঘমট ও নারীর ক্ষ তােন হে। সরকামরর সা াভজক ভনরাপিামূলক ক যসূভি, কর্ ন-ভিিিািাতা, িেস্কিাতা 

এিাং োত্রীমদর জন্য ভশক্ষা উপবৃভি ক যসূভি িাস্তিােমনও  াঠপ্রশাসমনর ক যিারীরা গুরুত্বপূণ য র্ভভ কা রামখন। উভল্লভখত ক যসূভি সিল 

িাস্তিােমনর িমল দাভরদ্রযভিম ািন হে এিাং নারীর সাভি যক কল্যাণ ও পাভরিাভরক উন্নেন ঘমট। এ ক যসূভির স ন্বেক ভহসামি 

ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে, কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে ও উপমজলা ভনি যাহী অভিসার পমদ প্রভতিের উপযুক্ত ক যিারীমদর 

ভিটভলে বতভর কমর জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে পদােন কমর িামক।  

৮.২ সরকাভর  ক যিারীমদর কল্যাণমূলক ব্যিস্থাপনা 

 ভিভকৎসা কসিা ও ভিভকৎসার জন্য সরকাভর  ক যিারীমদরমক প্রদি আভি যক অনুদান তাঁমদর স্বাস্থয ঝুঁভক ক াে এিাং তাঁমদরমক 

ক যক্ষ  রামখ। এর িমল ক যমক্ষমত্র তাঁমদর উৎপাদনশীলতা বৃভদ্ধ পাে। তা োড়া ক যিারীমদর কেমল-ক মেমদর জন্য ভশক্ষাবৃভি তাঁমদর 

ভশক্ষা কার্ যক্র  অব্যাহত রাখমত এিাং একটি সক্ষ  জনশভক্তমত রূপান্তমর সহােতা কমর। ক যরত অিস্থাে মৃতুযিরণকারী এিাং 

স্থােীিামি অেহাভনজভনত সরকাভর ক যিারীমদর জন্য এককালীন অনুদামনর অি য ও সরকাভর  ক যিারী হাসপাতাল কিমক দভরদ্র 

ক যিারীমদর প্রদি স্বাস্থয কসিা দাভরদ্রযভনরসমন উমল্লখমর্াগ্য অিদান রাখমে।  ভহলামদর একটি িমড়া অাংশ সরকাভর  িাকভরমত 

ভনমোভজত, র্াঁরা সরকাভর  ক যিারী হাসপাতাল কিমক ভিভকৎসা কসিা ও ক যিারী কল্যাণ কিাড য কিমক ভিভকৎসাসহ অন্যান্য খামত 

আভি যক সহােতা কপমে িামকন। পুরুষ সরকাভর  ক যিারীমদর ন্যাে  ভহলা ক যিারীমদর কেমল-ক মেরাও ভশক্ষাবৃভি িািদ আভি যক 

সহােতা এিাং ক যিারী কল্যাণ কিামড যর কাভরগভর প্রভশক্ষণ ককন্দ্র কিমক প্রভশক্ষণ কপমে িামকন। এ িরমনর ক যসূভি স ামজর সাভি যক 

দাভরদ্রযভিম ািন এিাং নারী উন্নেমন র্ভভ কা রামখ। জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে ২০২০-২১ অি যিেমরর িামজট এিাং ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ 

অি যিেমরর িামজট প্রমক্ষপমণ ভনম্নিভণ যত িরাে করমখমে : 

৮.৩ দাভরদ্রযভনরসন ও নারী উন্নেনসিভকযত িরাে হাজার টাকাে 

 ভিিরণ িামজট 

২০২০-২১ 

প্রমক্ষপণ 

 ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

 দাভরদ্রযভনরসন ১৪৩২,৪৫,৬৭ ১৬৫৭,৫৭,৫৩ ২১১২,২৯,১৬ 

 নারী উন্নেন ৫৩৮,৫০,১২ ৭৫২,২৬,৭১ ১০৮৩,৬৭,৩৩ 

৮.৪ গুরুত্বপূণ য পমদ নারী ক যিারী পদােন 

সরকার নারীর ক্ষ তােমন প্রজাতমন্ত্রর ক যিারী ভনমোমগ  ভহলামদর জন্য ১০% ককাটা সাংরক্ষণ কমরমে। নারী ভশক্ষা উন্নেমন 

সরকামরর গৃহীত ক যসূভির িলস্বরূপ সরকাভর/কিসরকাভর ক যমক্ষমত্র নারীর অাংশগ্রহণ পর্ যােক্রম  প্রভতিের বৃভদ্ধ পামচ্ছ। সাংরভক্ষত 

ককাটার পাশাপাভশ ক িা ককাটােও কর্াগ্যতার ভিভিমত  ভহলারা সরকাভর িাকভরমত ভনমোগ পামচ্ছ। সভিি, ভিিাগীে কভ শনার, 

কজলা প্রশাসক এিাং উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর গুরুত্বপূণ য পমদ নারী ক যিারী ভনমোগ পামচ্ছন।  

Statistics of Civil Officers and Staff, 2017, 2018 এবং 2019 অনুর্ােী প্রজাতমন্ত্রর কম য প্রভতিের নারীর 

অাংশগ্রহণ বৃভদ্ধ পামচ্ছ। ভনমম্ন ৩ িেমরর তুলনামূলক সারভণ প্রদান করা হমলা  :  
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Statistics of Civil Officers and Staff, 2017 

কগ্রডভিভিক  ভহলা ক যিারী ভিিরণ 

কগ্রড  ন্ত্রণালে/ভিিাগ (সভিিালে) দপ্তর/অভিদপ্তর স্বােিশাভসত সাংস্থা/কমপ যামরশন ক াট 

৯  ও তদূর্ধ্য কগ্রড ৭১০ ১৭৭১৭ ১১০৭৯ ২৯৫০৬ 

১০  কগ্রড ৪৩০ ৩৪৭৭০ ৫৩৬১ ৪০৫৬১ 

১১ত –১৭ত  কগ্রড ৫১৬ ২৩৮৫৮৪ ৮৩৭৬ ২৪৭৪৭৬ 

১৮ত –২০ত  কগ্রড ৪৬৭ ৪২৬৫৫ ৪৮৯৬ ৪৮০১৮ 

ক াট= ২১২৩ ৩৩৩৭২৬ ২৯৭১২ ৩৬৫৫৬১ 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2018 

কগ্রডভিভিক  ভহলা ক যিারী ভিিরণ 

কগ্রড  ন্ত্রণালে/ভিিাগ (সভিিালে) দপ্তর/অভিদপ্তর স্বােিশাভসত সাংস্থা/কমপ যামরশন ক াট 

৯  ও তদূর্ধ্য কগ্রড ৭৪৬ ১৮৩৬৬ ১১৭৮৬ ৩০৮৯৮ 

১০  কগ্রড ৪৭৩ ৩৪৯৬২ ৬৩৪৫ ৪১৭৮০ 

১১ত ১৭ত  কগ্রড ৫৪১ ২৪১১৯২ ১০০৯৫ ২৫১৮২৮ 

১৮ত ২০ত  কগ্রড ৪৮২ ৪২২৮০ ৪৯৬১ ৭৭৭২৩ 

ক াট= ২২৪২ ৩৩৬৮০০ ৩৩১৮৭ ৩৭২২২৯ 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2019 

কগ্রডভিভিক  ভহলা ক যিারী ভিিরণ 

কগ্রড  ন্ত্রণালে/ভিিাগ (সভিিালে) দপ্তর/অভিদপ্তর স্বােিশাভসত সাংস্থা/কমপ যামরশন ক াট 

৯  ও তদূর্ধ্য কগ্রড ৮২৩ ১৯৯৩২ ১২১৬৯ ৩২৯২৪ 

১০  কগ্রড ৪৭০ ৩৭৭৬২ ৬৩৫৮ ৪৪৫৯০ 

১১ত ১৭ত  কগ্রড ৫৬৬ ২৫৭৯৭৫ ১৩০২৯ ২৭১৫৭০ 

১৮ত ২০ত  কগ্রড ৪৯৩ ৩৮১৮০ ৪৮০৩ ৪৩৪৭৬ 

ক াট= ২৩৫২ ৩৫৩৮৪৯ ৩৬৩৫৯ ৩৯২৫৬০ 

 

৮.৫ সরকাভর ক য কভ শন কর্তযক ভি.ভস.এস. পরীক্ষার  াধ্যম  ভিভিন্ন কযাডামর ভনমোগপ্রাপ্ত ৯  কগ্রমডর ক যিারীমদর  মধ্যও নারী 

ক যিারীর সাংখ্যা ক্র ান্বমে বৃভদ্ধ পামচ্ছ। ভি.ভস.এস. পরীক্ষার  াধ্যম  ভিভিন্ন কযাডামর  ভহলামদর জন্য সাংরভক্ষত ১০% ককাটার 

অভতভরক্ত ক িা ককাটােও নারী ভনমোগ পামচ্ছন। ভনমম্ন ৩৪ত  ভি.ভস.এস. কিমক ৩৯ত  ভি.ভস.এস. পর্ যন্ত নারী ক যিারীর ভনমোমগর 

তথ্য প্রদান করা হমলা  : 

 ক্রভ ক ভিিরণ সাংখ্যা 

 ১ ৩৪ত  ভি.ভস.এস. 

 পুরুষ ১৩৬৩ 

  ভহলা ৭৫৪ 

 ক াট= ২১১৭ 
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 ২ ৩৫ত  ভি.ভস.এস. 

 পুরুষ ১৫৩০ 

  ভহলা ৫৯৫ 

 ক াট= ২১২৫ 

 ৩ ৩৬ত  ভি.ভস.এস. 

 পুরুষ ১৬৫৪ 

  ভহলা ৫৬৭ 

 ক াট= ২২২১ 

 ৪ ৩৭ত  ভি.ভস.এস. 

 পুরুষ ৯৪০ 

  ভহলা ৩০৯ 

 ক াট= ১২৪৯ 

 ৫ ৩৯ত  ভি.ভস.এস. (ভিমশষ) 

 পুরুষ ৩৫৮৯ 

  ভহলা ৩১৩২ 

 ক াট= ৬৭২১ 

9.0 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের অধীি দপ্তর/সাংস্থার পভরভিভত ও কার্ যক্র  

9.1 িাাংলামদশ কলাক-প্রশাসন প্রভশক্ষণ ককন্দ্র (ভি.ভপ.এ.টি.ভস.) 

9.1.1 িাাংলামদশ কলাক-প্রশাসন প্রভশক্ষণ ককন্দ্র (ভি.ভপ.এ.টি.ভস.) কদমশর শীষ যস্থানীে প্রভশক্ষণ প্রভতষ্ঠান। ১৯৮৪ ভিষ্টামে িারটি প্রভশক্ষণ 

প্রভতষ্ঠান-ন্যাশনাল ইনভেটিউট অি পািভলক অযাডভ ভনমেশন (ভনপা); ভসভিল অভিসাস য কিভনাং একামডভ  (ককাটা); িাাংলামদশ 

অযাডভ ভনমেটিি োি কমলজ (ভি.এ.এস.ভস.) এিাং োি কিভনাং ইনভেটিউট (এস.টি.আই.)-কক একীর্ভত কমর একটি জাতীে 

প্রভশক্ষণ প্রভতষ্ঠান প্রভতষ্ঠা করা হে। প্রভতষ্ঠালগ্ন কিমকই ককন্দ্রমক একটি ভিশ্ব ামনর প্রভতষ্ঠামন উন্নীতকরমণর প্রমিষ্টা অব্যাহত আমে। 

কস লমক্ষয ককমন্দ্রর ভিভিন্ন প্রভশক্ষণ ক যসূভির  ভডউলগুমলামত মুভক্তযুমদ্ধর ইভতহাস, গণতাভন্ত্রক মূল্যমিাি, দাভরদ্রযভিম ািন, 

 ানিসিদ উন্নেন, বিভশ্বক উষ্ণােন, জলিায়ু পভরিতযন ও পভরমিশ সাংরক্ষণ, এস.ভড.ভজ., নারীর ক্ষ তােন, আই.ভস.টি. এিাং ই-

গিন্যযান্স প্রভৃভত ভিষে অন্তভু যক্ত হে। 

9.1.2 ভি.ভপ.এ.টি.ভস. িাাংলামদশ ভসভিল সাভি যস কযাডারভুক্ত ভিভিন্ন পর্ যামের ক যিারীমদর জন্য ককার ককাস য পভরিালনা কমর আসমে। 

এখামন যুগ্মসভিি ও স পর্ যামের ক যিারীমদর জন্য ভসভনের োি ককাস য (এস.এস.ভস.), উপসভিি ও স পর্ যামের ক যিারীমদর জন্য 

উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নেন ককাস য (এ.ভস.এ.ভড.) এিাং ৯  কগ্রমডর নিীন ক যিারীমদর জন্য বুভনোভদ প্রভশক্ষণ ককামস যর ব্যিস্থা করা 

হে। িেমর এ িরমনর ক মিভশ ১৩টি ককাস য অনুভষ্ঠত হে। তা োড়া পভরিভতযত পভরভস্থভত ও িাভহদার পভরমপ্রভক্ষমত 

সরকাভর/আিাসরকাভর/স্বােিশাভসত/মিসরকাভর প্রভতষ্ঠামনর ক যিারীমদর জন্য ভিভিন্ন িরমনর ককাস য (Training of Trainers 

(ToT) Course, e-Government Management Course, Project Management Course, Financial 

Management Course, Human Resource Planning Course, Modern Office Management Course) 

পভরিালনা করা হে। অভিকন্তু সভিি পদ র্ যাদার ক যিারীমদর জন্য লাঞ্চ টাই /ভডনার টাই  ককাস য, অভতভরক্ত সভিিমদর জন্য 

“Policy, Planning and Management Course” এিাং ৪০ িের িেমসার্ধ্য কযাডার ও নন-কযাডার ক যিারীমদর জন্য 

ভিমশষ বুভনোভদ ককাস য পভরিালনা করা হমচ্ছ। এ সকল ককামস য িেমর প্রাে ১৩০০ জন ক যিারীমক প্রভশক্ষণ কদওো হে। প্রভশক্ষমণর 

পাশাপাভশ ভি.ভপ.এ.টি.ভস. গমিষণা ও প্রকাশনামূলক কাজ এিাং ভিভিন্ন ভিষমে ক যশালা ও কসভ নার আমোজন কমর ভিভিন্ন 

 ন্ত্রণালে ও ভিিাগমক গুরুত্বপূণ য ভিষমে সুপাভরশ কপশ কমর িামক। 
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9.1.3  জনপ্রশাসন পভর ণ্ডমল কদমশর শীষ যস্থানীে প্রভশক্ষণ প্রভতষ্ঠান িাাংলামদশ কলাক-প্রশাসন প্রভশক্ষণ ককন্দ্র (ভি.ভপ.এ.টি.ভস.)।   

প্রভতষ্ঠালগ্ন কিমকই (ভি.ভপ.এ.টি.ভস.) ভনমজমক একটি ভিশ্ব ামনর প্রভশক্ষণ প্রভতষ্ঠামন উন্নীতকরমণর সি যাত্মক প্রমিষ্টা অব্যাহত 

করমখমে। এ লক্ষয অজযন এিাং পভরিতযনশীল িাস্তিতার সমে সা িস্য করমখ ইমতা মধ্য ভি.ভপ.এ.টি.ভস.-এর প্রভশক্ষণ ক যসূভিমত 

মুভক্তযুমদ্ধর ইভতহাস, গণতাভন্ত্রক মূল্যমিাি, দাভরদ্রযভিম ািন,  ানিসিদ উন্নেন, বিভশ্বক উষ্ণােন, জলিায়ু পভরিতযন ও পভরমিশ 

সাংরক্ষণ, SDG অজযন, নারীর ক্ষ তােন, আইভসটি এিাং ই-গিমন যন্স প্রভৃভত ভিষে অন্তভু যক্ত করা হমেমে। 

9.1.4   িাাংলামদশ কলাক-প্রশাসন প্রভশক্ষণ ককন্দ্র (ভিভপএটিভস) সরকামরর রূপকল্প ২০২১, পঞ্চিাভষ যক পভরকল্পনা,  াননীে প্রিান ন্ত্রীর ১০টি 

ভিমশষ উমদ্যাগ, সমৃভদ্ধর অগ্রর্াত্রাে িাাংলামদশ, কটকসই উন্নেন অিীষ্ট ২০৩০, কপ্রভক্ষত পভরকল্পনা ২০২১-২০৪১ এিাং িদ্বীপ  

পভরকল্পনা ২১০০ িাস্তিােমন সৎ, দক্ষ ও কপশাদার জনমসিক গমড় কতালার লমক্ষয ভনরলসিামি কাজ কমর র্ামচ্ছ। 

 

২০১৯-২০২০ অি যিেমরর কার্ যািভল :  

প্রভশক্ষণ কার্ যক্র  :   

ককামস যর না  প্রভশক্ষণািীমদর িরণ ককামস যর সাংখ্যা প্রভশক্ষণািীর সাংখ্যা 

বুভনোভদ প্রভশক্ষণ ককাস য (এিটিভস)  নিীন ক যকতযাবৃন্দ  ২টি ৬৯১ জন 

উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নেন ককাস য (এভসএভড) উপসভিি ও স  ামনর ক যকতযার ৪টি ১২৫ জন 

ভসভনের োি ককাস য (এসএসভস)  যুগ্মসভিি ও স  ামনর ক যকতযাবৃন্দ ৫টি ১৩৪ জন 

পভলভস োভনাং অযান্ড ম্যামনজম ন্ট ককাস য (ভপভপএ ভস)  অভতভরক্ত সভিি ও স  ামনর 

ক যকতযামদর জন্য 

৩টি ৬০ জন 

ভিমশষ বুভনোভদ প্রভশক্ষণ ককাস য (এসএসটিভস)  নন কযাডার ক যকতযাবৃন্দ ৮টি ২৩৪ জন 

৪টি আঞ্চভলক ককমন্দ্র অনুভষ্ঠত ককাস য ১০  হমত ২০ত  কগ্রমডর ক যিারী ১১২টি ৩৮৪০ জন 

  াননীে প্রিান ন্ত্রীর ভনমদ যশক্রম  জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের উমদ্যামগ ভসভিল সাভি যমস কর্াগদামনর পরপরই নিীন ক যকতযাগণ এ 

ককমন্দ্র বুভনোভদ প্রভশক্ষমণ অাংশগ্রহণ কমর। ৩৭ত  ভি.ভস.এস.-এর  াধ্যম  ভনমোগপ্রাপ্ত হমে িাকভরমত কর্াগদামনর পরপরই 

সািারণ কযাডামরর ৩৯৫ জন ক যকতযা ৬৯ত  বুভনোভদ প্রভশক্ষণ ককাস য সিন্ন কমর স্ব স্ব ক যস্থমল কর্াগদান কমরন।  

অনুষদ সদস্যমদর সক্ষ তা বৃভদ্ধ : 

িাাংলামদশ ভসভিল সাভি যমসর ক যকতযামদর গুণগত  ামনান্নেন ও সি যাধুভনক  ামনর প্রভশক্ষণ প্রদামনর জন্য ভিভপএটিভস-এর ককার 

ককাস যসমূমহর সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ প্রকমল্পর আওতাে ২০১৯-২০২০ অি যিেমর ভনম্নভলভখত কার্ যক্র  সিন্ন হমেমে: 

1. ১২ জন ক যকতযা বিমদভশক সাটি যভিমকট ককাস য ও  াোস য ককামস য অাংশগ্রহণ কমরমেন। 

2. Public Administration and Development (ICPAD 2020) শীষ যক ৭  আন্তজযাভতক কনিামরন্স অনুভষ্ঠত হমেমে। 

3. বিমদভশক প্রভশক্ষণ প্রভতষ্ঠান/ভিশ্বভিদ্যালমের সমে ৩টি ককাস য অনুভষ্ঠত হমেমে।  

4. ভিভপএটিভসর ক যকতযা ও ক যিারী এিাং জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে, অি য ভিিাগ ও  ভন্ত্রপভরষদ ভিিামগর ক যিারীমদর আঞ্চভলক 

ককন্দ্রসমূমহ প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে।  

5. ককন্দ্রসহ ৫টি ভিিাগীে শহমর “সমৃভদ্ধর অগ্রর্াত্রাে িাাংলামদশ” শীষ যক কসভ নার অনুভষ্ঠত হমেমে। এমত সরকাভর কিসরকাভর ভিভিন্ন 

পর্ যামের ৮৬০ জন অাংশগ্রহণ কমরমেন। 

6. কডটা কসন্টামরর জন্য একটি Core Network and Server farm Infrastructure স্থাপমনর কাজ িল ান। 

৭. ভিভপএটিভসমত অনুভষ্ঠত ৬০ ঘণ্টা প্রভশক্ষমণর অাংশ ভহসামি ২৮টি ককামস য ভিভিন্ন কগ্রমডর ৩৩৭ জন ক যিারী ১৯,৮১৮ ঘণ্টা      

১৯,৮১৮/৩৩৭=৫৮.৮০ (ঘণ্টা ভহসামি)  প্রভশক্ষণ গ্রহণ কমরমেন।  

৮. ভিভিন্ন ভিষমে ৩২টি কসভ নার/ওোকযশমপ ২০৩৩ জন অাংশগ্রহণ কমরন।  
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পভরিাভলত হমেমে এিাং ২টি জান যাল ও ৪টি ভনউজমলটার প্রকাভশত হমেমে।   

১০. International Conference on Public Administration and Development (ICPAD) উপলমক্ষয ভিমশষ জান যাল 

প্রকাভশত হমেমে।  

কিৌত অিকাঠাম া: 

 ‘প্রভশক্ষণ সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ প্রকমল্পর’ আওতাে ২.২ ভকমলাভ টার জভগাং িযাক এিাং ১.৫ ভকমলাভ টার িাউন্ডাভর ওোল পুনভন যাণ 

করা হমেমে। 

 ককমন্দ্রর পুরাতন অভডমটাভরো টি ভরমনামিশন কমর আধুভনকােন (৫৩৬ সুসভিত আসন) করা হমেমে। 

 ভিভপএটিভসমত অনুভষ্ঠত সকল ককামস যর প্রভশক্ষণািী, ক যকতযা/ক যিারীগমণর ককন্দ্র সাংলগ্ন কলক-এ আগত শীতকালীন অভতভি পাভখ কদখা 

এিাং প্রাকৃভতক কসৌন্দর্ য উপমিাগ করার জন্য একটি ন্যািার অিজারমিশন কসন্টার স্থাপন করা হমেমে।   

 ককমন্দ্র অনািাভসক ও আিাভসক িিনসমূহ ক রা ত করা হমেমে এিাং  

 ককমন্দ্রর জাম   সভজমদর কসৌন্দর্ য িি যনমূলক কাজ করা হমেমে। 

জাভতর ভপতার জেশতিাভষ যকী  

 প্রখ্যাত কিাসাভহভতযক জনাি কসভলনা কহামসনমক “িেিন্ধু কিোর” ভহসামি  মনানেন কদো হমেমে।  

 জাভতর ভপতার জেশতিাভষ যকী ২০২০-২০২১ উদর্াপন উপলমক্ষয ককমন্দ্রর মূল িটমকর সম্মুখিতী স্থামন জাভতর ভপতার প্রভত 

েদ্ধাস্বরুপ ব্র্যাভন্ডাং করা হমেমে। এখামন স্বািীনতা সাংগ্রাম র এই  হান কনতার ৭ই  াি য এর িাষমণর স্মৃভতমক ভির জাগরুক কমর 

রাখমত কসই ঐভতহাভসক তজযনী অনুকরমণ একটি স্থাপনা বতভর করা হমেমে। ভিশটি প্রতীকী দীভপ্ত ান ক া িাভতর  াধ্যম  িেিন্ধুর 

জেপরিতী গত একশ িেমরর িাাংলামদশমক ফুটিমে কতালা হমেমে।   

 জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ামনর জেশতিাভষ যকী উদ র্াপন উপলমক্ষয ককমন্দ্র ১ নাং কগট সাংলগ্ন ঢাকা আভরিা  হাসড়মক 

অিভস্থত ফুটওিার ভেজ-এর উিে পামশ্বয ভডভজটাল ভডসমে কিাড য স্থাপন করা হমেমে। উক্ত ভডসমে কিামড য িেিন্ধুর িাণী, সাংগ্রা ী 

জীিন ও কম যর উপর ভনভ যত ভিভডও ভিত্র প্রদশ যন করা হমচ্ছ।   

 জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান-এর জেশতিাভষ যকী ২০২০-২০২১ উদর্াপমনর জন্য  ককমন্দ্র “মুভজিিষ য সভিিালে” স্থাপন 

করা হমেমে। কসখান কিমক মুভজিিষ যসাংক্রান্ত ককমন্দ্রর সকল কাজ সিন্ন করা হমচ্ছ।  

 

তথ্য প্রযুভক্তর উন্নেন: 

আইভসটি-ভিষেক কার্ যক্র  : 

 ককমন্দ্র আইভসটি এিাং প্রভশক্ষমণর  ান-উন্নেমনর লমক্ষয দ্রুতগভতর ইন্টারমনট ব্যিহার করা হমচ্ছ। প্রশাসভনক, প্রভশক্ষণ ও ই-নভি ভসমে  

িাস্তিােন এিাং Prezi ব্যিহার কমর Presentation করার লমক্ষয ভিটিভসএল হমত ইন্টারমনট ব্যান্ডউইি 350Mbps ব্যিহার করা হমচ্ছ 
এিাং Radio Link-এর  াধ্যম  ভিকল্প 100 Mbps ইন্টারমনট ব্যান্ডউইি প্রাইমিট প্রভতষ্ঠান হমত ক্রে করা হমেমে; 

 প্রভশক্ষণ কামজ ICT কসিার  ান বৃভদ্ধর লমক্ষয আইটিভস িিমন ১টি আধুভনক ICT Lab ও ১টি সাি যার স্থাপন করা হমেমে। র্া 

প্রভশক্ষণািীদর ICT Skill বৃভদ্ধর জন্য ব্যিহার করা হমচ্ছ; 

 Bangladesh Journal of Public Admininstration (BJPA)-এর জন্য আলাদা Web Portal সৃজন করা হমেমে এিাং ব্যিহার করা 

হমচ্ছ; 

 ভিভপএটিভস ভনজস্ব অনলাইন ক্লাস, ওোকযশপ, কসভ নার এিাং ভ টিাং পভরিালনার জন্য Cisco Webex Meetings ব্যিহার করা হমচ্ছ। 

Zoom cloud HD Video Meeting Pro-এর ১টি UserLicense এবং Cisco WebexMeetings-এর ৩টি UserLicense ক্রে করা 

হমেমে; 

 অিযি যনার সম্মুমখ ও ভিভপএটিভসর মূল প্রমিশমুমখ ৭টি Digital Display Board ও ৫টি Kiosk স্থাপন করা হমেমে;  

 ককমন্দ্রর ক্রে কার্ যক্রম  স্বচ্ছতা আনেমনর জন্য ক্রমের শতকরা ৬৫ িাগ e-GP System-এর  াধ্যম  করা হমেমে; এবং 

 ভিভপএটিভস সি য স্তমরর ক যকতযা/ক যিারীমদর না , পদভি, ক ািাইল নম্বর, ই-ক ইল ঠিকানা প্রভৃভত তথ্য ভনমে ভিভপএটিভস ডাইমরক্টভর 

করা হমেমে। 
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২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : 

ক. প্রভশক্ষণসাংক্রান্ত কার্ যক্র  : 

 বুভনোভদ প্রভশক্ষণ ককামস য ভি.ভস.এস. কযাডারভুক্ত ৯  কগ্রমডর ৪০০ জন, উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নেন ককামস য উপসভিি ও স পর্ যামের সশস্ত্র 

িাভহনী, পুভলশ িাভহনী ও পররাষ্ট্র কযাডামরর ১৫০ জন, ভসভনের োি ককামস য যুগ্মসভিি ও স পর্ যামের সশস্ত্র িাভহনীর ১২০ জন এিাং 

পভলভস, েযাভনাং এিাং ম্যামনজম ন্ট ককামস য অভতভরক্ত সভিি পর্ যামের ৬০ জন ক যকতযা প্রভশক্ষণ প্রদান এিাং জনপ্রশাসন ও উন্নেনভিষেক 

৫টি গমিষণা পভরিালনা; কটকসই উন্নেন অভিষ্ট, সমৃভদ্ধর অগ্রর্াত্রাে িাাংলামদশ, কপ্রভক্ষত পভরকল্পনা ২০২১-২০৪১, ি-দ্বীপ পভরকল্পনা-

২১০০ িাস্তিােন এিাং পভরিতযনশীল বিভশ্বক িযামলি ক াকাভিলাে দক্ষ ও জ্ঞানভিভিক ভসভিল সাভি যস গমড় তুলমত কসভ নার/ওোকযশপ 

আমোজন;  

 ইাংমরভজ ষাোভসক জান যাল ১টি (২ সাংখ্যা)  ও মুভজিিষ য উপলমক্ষয কলাক-প্রশাসন পভত্রকার ভিমশষ সাংখ্যার প্রকাশ ১টি (১ সাংখ্যা), 

প্রভশক্ষণ িষ যপভি ২টি (ভিভপএটিভস’এর ১টি ও আরভপএটিভসসমূমহর ১টি), ভনউজমলটার ৪টি প্রকাশ করা হমি এিাং 

 অিকাঠাম া সম্প্রসারণ ও উন্নেমনর জন্য ২টি উন্নেন প্রকল্প দভলল প্রস্তুত ও অনুম াদমনর জন্য কপ্ররণ করা এিাং িল ান প্রকল্পসমূমহর 

িাস্তিােমন ভনি যাভরত লক্ষয াত্রা অজযন করা। এ োড়া জনপ্রশাসন এিাং প্রভশক্ষণ ও উন্নেনসিভকযত আন্তজযাভতক কনিামরন্স আমোজন 

করা, আইটিভস ডরভ টভরর ম্যামনজম ন্ট ভসমে  অমটাম শন করা এিাং ককার কনটওোকয ও সাি যার িা য অিকাঠাম া স্থাপন করা হমি।    

 

খ. তথ্য ও প্রযুভক্ত : 

 ককন্দ্র ও আরভপএটিভস-এর ৫  হমত ৯  কগ্রমডর ক যকতযামদর Online e-Nothi Course-এর আমোজনসহ দাপ্তভরক অন্যান্য কার্ যক্রম র 

উপর Online Course-এর আমোজন; 

 ভডভজটাল ভিভপএটিভস গড়ার অাংশ ভহমসমি উন্নত কদমশর ন্যাে ককমন্দ্রর প্রিান িটমক র্ানিাহন ভনেন্ত্রমণর জন্য সাংভক্রে কগট িার স্থাপন, 

সকল গাভড়র Real Time Tracking and Monitoring প্রিতযন, র্ানিাহন িাড়াসহ ককমন্দ্রর অন্যান্য আভি যক কার্ যক্রম  স্বচ্ছতা আনেমনর 

জন্য e-Ticketing িালুকরণ; 

 ভিভপএটিভসর ককার ককাস যসমূমহর সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ প্রকমল্পর আওতাে ককার কনটওোকয এিাং সাি যার িা য অিকাঠাম া স্থাপন এিাং e-

learning platform প্রস্তুতকরণ; 

 আইটিভসএর ডরভ টভর ম্যামনজম ন্ট ভসমে স অমটাম শনকরণ;  

 ভিভপএটিভস-এর ওমেি সাইট আধুভনকীকরণ;  

 BPATC Clinic Management System িালুকরণ; এিাং 

 ককমন্দ্রর প্রভতটি কভিউটার, ল্যাপটপ, সাি যার-এর End Point Security and Network Security Administration Solution বৃভদ্ধকরণ। 

 
SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা :   

 SDG িাস্তিােনকারী সকল সরকাভর কিসরকাভর ক যকতযামদর প্রভশক্ষমণর  াধ্যম  দক্ষ কমর কতালা; এিাং 

 ওোকযশপ/মসভ নামরর  াধ্যম  অাংশগ্রহণকারীর  মধ্য সমিতনা িাড়ামনা। 

আন্তজযাভতক সাংস্থাসমূমহর সমে ভদ্বপাভক্ষক আমলািনা/স ম াতা স্মারক/চুভক্ত এিাং বিমদভশক সিমর অভজযত সিলতার ভিিরণ : 

২০১৯-২০২০ অি যিেমর ভিভপএটিভস-এর কনপাল অযাডভ ভনমেটিি োি কমলজ, হাংকাং ইউভনিাভস যটি স্কুল অি প্রমিশনাল অযান্ড কভন্টভনউভোং 

এডুমকশন, ভুটামনর রোল ইনভেটিউট অি ম্যামনজম ন্ট, কাজাখস্তামনর আস্তানা ভসভিল সাভি যস হাি, িােনার কিইভজাং অযাডভ ভনমেটিি 

ইনভেটিউট, অমেভলোর ম্যাকোভর ইউভনিাভস যটি কসন্টার ির এনিােরনম ন্টাল ল-এর সামি স ম াতা স্মারক স্বাক্ষভরত হমেমে। এ 

স ম াতা স্মারমকর মূল উমেে হমচ্ছ অনুষদ সদস্য ভিভন ে, ভশক্ষাসির ও প্রভশক্ষণ আমোজন। এোড়াও, ভিভপএটিভস জনপ্রশাসন 

 ন্ত্রণালমের  াধ্যম  িারমতর অযাডভ ভনমেটিি োি কমলজ, অমেভলোর কসিাল কুইন্সল্যান্ড ইউভনিাভস যটি, আম ভরকার ভডউক 

ইউভনিাভস যটির ভডউক কসন্টার ির ইন্টারন্যাশনাল কডমিলপম ন্ট ও ইউভনিাভস যটি অি অযালািা া, ইউএসএ-এর সমে অনুষদ সদস্যমদর জন্য 

প্রভশক্ষণ এিাং ককার ককামস যর প্রভশক্ষণািীমদর জন্য ভশক্ষাসির আমোজন করা হমেমে। এোড়া, নি য-সাউি ভিশ্বভিদ্যালে এিাং ভডমিন্স 

সাভি যমসস ক ান্ড অযান্ড োি কমলজ (ভডএসভসএসভস)-এর সমে স ম াতা স্মারক স্বাক্ষর করা হে।  

৫। দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ:  
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 ককমন্দ্রর িভিষ্যৎ পভরকল্পনার  মধ্য রমেমে আন্তজযাভতক  ামনর প্রভশক্ষমণর আমোজন এিাং আন্তজযাভতক প্রভশক্ষণািীমদর প্রভশক্ষমণর 

সুমর্াগ প্রদান। পাশাপাভশ ভিভপএটিভস-এর  রূপকল্প, অভিলক্ষয, ককৌশলগত উমেেসমূহ এিাং সক্ষ তা অজযমনর জন্য অিকাঠাম াগত উন্নেমনর 

লমক্ষয প্রণীত  াোর েযান িাস্তিােন, প্রভতষ্ঠামনর িাভহদা অনুসামর জনিল কাঠাম া হালনাগাদকরণ, সরকাভর ক যিারীমদর জন্য Online 

ককাস য আমোজন, িারটি নতুন ভিিাগীে শহমর এিাং কিিাজার কজলাে ভিমশষাভেত আঞ্চভলক কলাক-প্রশাসন প্রভশক্ষণ ককন্দ্র স্থাপন। এ োড়াও 

রমেমে অনুষদ সদস্যগমণর সক্ষ তা বৃভদ্ধর লমক্ষয  াোস য, ভপএইিভড ও আন্তজযাভতক ক যসূভির  াধ্যম  প্রভশক্ষণ প্রদান, প্রভশক্ষণািীগমণর 

সাংখ্যা িতয ান সাংখ্যা ৫০০ হমত ১৩৫০ জমন উন্নীতকরণ এিাং ককস োভডর  াধ্যম  ভসভনের োি ককাস য-এর কসশন পভরিালনা ইতযাভদ। 

 

  শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

 

ককমন্দ্রর সকল প্রভশক্ষণ কার্ যক্রম  দুনীভত প্রভতমরামি করণীে ও বনভতক ভশক্ষার উন্নেমন কসশন পভরিালনা করা হমচ্ছ এিাং ককমন্দ্রর 

ক যিারীমদর  মধ্য দুনীভত প্রভতমরামি সমিতনতা বৃভদ্ধর জন্য শুদ্ধািার ভিষমে প্রভশক্ষণ/ওোকযশপ/সিা আমোজন করা হমচ্ছ। ভিভপএটিভসর 

জাম   সভজমদ দুনীভতর ভিরুমদ্ধ ও বনভতক ভশক্ষার উন্নেমন ভনেভ ত খুতিা প্রদান করা হমচ্ছ। ১  হমত ৯  কগ্রমডর ১জন এিাং ১০  হমত 

২০ত  কগ্রমডর ১ জন ক াট ২ জনমক শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান করা হমেমে। 

ই-গিন্যযান্স/ইমনামিশন-ভিষেক-কার্ যক্র  : 

 ই-লাইমেভর ও ই-ভরমপামজটভর িালুকরণ; 

 ৭টি ERP সফ্ওেযার িাস্তিােন; 

 দাপ্তভরক কামজ সা াভজক কর্াগামর্াগ  াধ্য  ব্যিহার; 

 e-Ticketing িালুকরণ; 

 আইটিভস-এর ডরভ টভর ম্যামনজম ন্ট ভসমে স অমটাম শন করা; 

 BPATC Clinic Management System ব্যিহার; 

 ককমন্দ্রর প্রভতটি কভিউটার, ল্যাপটপ, সাি যার-এর End Point Security and Network Security Administration Solution 

বৃভদ্ধকরণ এিাং 

 e- lerning platform বতভর ও অনলাইন ককাস য িালুকরণ। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  :  

 ২০১৯-২০২০ অি যিেমর ভিভপএটিভস-এর ক যিারী কল্যাণ তহভিল হমত ২১ জন ক যিারীমক ১০,৫৫,০০০/- (দশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) 

টাকা ভিভকৎসাজভনত আভি যক সহােতা প্রদান করা হমেমে;  

 ককমন্দ্রর ক যকতযা-ক যিারীমদর আভি যক সহােতাে কমরানা দুমর্ যাগকালীন ক যহীন হমে পড়া ৮২ জন রু িেমক আভি যক সহমর্াভগতা 

প্রদান এবং  

  ভিভপএটিভসমত অনুভষ্ঠত সকল ককামস যর প্রভশক্ষণািী, ক যকতযা/ক যিারীমদর ককন্দ্র সাংলগ্ন পাশ্বযিতী কলক-এ আগত শীতকালীন অভতভি 

পাভখ কদখার জন্য এিাং প্রাকৃভতক কসৌন্দর্ য উপমিাগ করার জন্য একটি ‘ন্যািার অিজারমিশন কসন্টার’ স্থাপন করা হমেমে।   

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : ২০১৯-২০২০ অি যিেমর তথ্য সরিরামহর ভনভ ি ককামনা আমিদন পাওো র্ােভন।  

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 

 

(ক) আ ার গ্রা  আ ার শহর  

“সমৃভদ্ধর অগ্রর্াত্রাে িাাংলামদশ” শীষ যক িতয ান সরকামরর ভনি যািভন ইশমতহামরর ৩.১০ এ ভিবৃত “আ ার গ্রা  আ ার শহর” প্রতযেটিমক 

বুভনোভদ প্রভশক্ষণ ককাস য কাভরকুলাম  অন্তভু যক্ত কমর ৬৯ত  বুভনোভদ প্রভশক্ষণ ককাস য কিমক িাস্তিােন কার্ যক্র  শুরু করা হমেমে। Village 

Study Module-এর আওতাে প্রমতযক প্রভশক্ষণািীমক ভনজ গ্রাম  পাঠিমে ভশক্ষা, স্বাস্থয, কর্াগামর্াগ, ক যসাংস্থান, ভিদুযৎ প্রভৃভতর SWOT 

Analysis কমর নাগভরক সুভিিাসমূমহর ভিদ্য ান অিস্থা এিাং কাভিত অিস্থার  মধ্য ব্যিিান ভিভিত করা হে। ভিভিত ব্যিিান পূরমণর জন্য 

প্রভশক্ষণািীগণ ক যপভরকল্পনা (Action Plan) প্রণেন কমরন। ক যপভরকল্পনা িাস্তিােমনর জন্য স্থানীে উপমজলা পর্ যামের সরকাভর দপ্তমর 

আমিদন দাভখল, কস্বচ্ছামসিকটি  গঠমনর  াধ্যম  িমলাআপ প্রভৃভত কামজর  াধ্যম  সরকামরর ভনমদ যশনা িাস্তিােন এিাং নাগভরক সুভিিাসমূহ 

গ্রাম  কপৌুঁমে কদওোর িাস্তি িারণা অজযন কমর।   
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(খ) দভরদ্র জনমগাষ্ঠীর প্রভত নিীন ক যকতযামদর সহ ভ যতা সৃভষ্টর উমদ্যাগ  

মুভজিিষ য ২০২০-২০২১ উদর্াপন উপলমক্ষয ভিভপএটিভস কর্তযক ক যসূভিসমূমহর  মধ্য একটি হমলা প্রভশক্ষণািীমদর  মধ্য ক্ষুিামুক্ত, দাভরদ্রযমুক্ত, 

ভিক্ষুকমুক্ত, ভনরক্ষরমুক্ত িেিন্ধুর স্বমের কসানার িাাংলা গড়ার  মনাবৃভি সৃভষ্ট করা, গভরি দুঃখী  ানুমষর মুমখ হাভস ফুটামনার কামজ 

ভনমজমদরমক সিৃক্ত করা। এই কার্ যক্রম র অাংশ ভহসামি প্রমতযক প্রভশক্ষণািী স ামজর সিমিমে সুভিিািভঞ্চত অন্তত একটি পভরিামরর সমে 

অিস্থানপূি যক তামদর জীিনর্াপন ও আি য-সা াভজক অিস্থা পর্ যমিক্ষণ কমরন এিাং তামদর ভিদ্য ান স স্যাসমূহ ভিভিত কমর স্বল্প,  ধ্য ও দীঘ য 

ক োভদ ভিিাজন কমর  স্থানীে কর্তযপমক্ষর সহােতাে স ািামনর উমদ্যাগ গ্রহণ কমরন। উমল্লখ্য কর্, ভসভিল সাভি যমসর নিীন ক যকতযামদর দভরদ্র 

জনমগাষ্ঠীর প্রভত    ত্বমিাি সৃভষ্ট, তামদরমক প্রদি সরকাভর কসিার  ান পর্ যমিক্ষণ ও িভিষ্যমত কদমশর উন্নেন িািনাে গভরমির  ানুমষর কিা 

 মন রাখা প্রভৃভত এ সাংযুভক্তর উমেে। ককমন্দ্র িল ান ৭০ত  বুভনোভদ প্রভশক্ষমণর ২৯৬ জন প্রভশক্ষণািী  াঠ সাংযুভক্ত কার্ যক্রম   ক াট 

৩৭০টি  সুভিিািভঞ্চত পভরিার পভরদশ যন কমরমেন। অমনক প্রভশক্ষণািী র্ারা ইমতাঃপূমি য হত দভরদ্র পভরিামর গ ন করমনভন তারা গভরি 

 ানুমষর করুণ অিস্থা কদমখ তামদর আত্ম-উপলভি হে, র্ামত জনগমণর কসিাে আত্মভনমোগ করমত পামরন।  

 

৯.২ ভি.ভস.এস. প্রশাসন একামডভ    

৯.২.১ িাাংলামদশ ভসভিল সাভি যস প্রশাসন একামডভ  ২১ অমক্টাির ১৯৮৭ ভিষ্টামে র্াত্রা শুরু  কমর। রাজিানীর প্রাণমকন্দ্র ও ব্যস্তত  শাহিাগ 

এলাকাে ২.২৩ একর র্ভভ র উপর প্রশাসন একামডভ র অিস্থান। িতয ামন অনুষদ সদস্য ও সহমর্াগী ক যিারীসহ ক াট ১২০ জন 

জনিল ভনমে একামডভ র কার্ যক্র  িলমে। প্রশাসন কযাডামরর সভিি পদ র্ যাদার একজন সদস্য একামডভ র প্রিান ভনি যাহী ও করক্টর 

ভহসামি দাভেত্ব পালন করমেন। এ োড়া একজন এ .ভড.এস.; িারজন পভরিালক; েেজন উপপভরিালক; একজন কপ্রাগ্রা ার; িারজন 

সহকারী পভরিালক; একজন ভসভনের লাইমেভরোন; একজন ক ভডকযাল অভিসার; একজন গমিষণা ক যকতযা; একজন প্রকাশনা 

অভিসার ও একজন ভহসািরক্ষণ ক যকতযাসহ প্রমোজনীে অন্যান্য জনিল রমেমে; 

৯.২.২ ১৯৭৭ ভিষ্টামে ভসভিল অভিসাস য কিভনাং একামডভ  (COTA) ভহসামি রূপান্তভরত  হওোর পূি য পর্ যন্ত এ একামডভ  কগমজমটড 

অভিসাস য কিভনাং একামডভ  (GOTA) ভহসামি পভরভিত ভেল। ভসভিল অভিসাস য কিভনাং একামডভ  এিাং কগমজমটড অভিসাস য কিভনাং 

একামডভ  উিেই িাাংলামদশ ভসভিল সাভি যমসর সকল কযাডার ক যিারীমদর প্রভশক্ষণ ককন্দ্র ভহসামি পভরিাভলত  হমতা। প্রভতষ্ঠার পর 

ভকছু স ে এ একামডভ  ককিল িাাংলামদশ ভসভিল সাভি যস (প্রশাসন) কযাডামরর নিভনযুক্ত এিাং  ধ্য পর্ যামের ক যিারীমদর প্রভশক্ষণ  

প্রদামন ভনমোভজত ভেল। পরিতী স মে ভি.ভস.এস. (পররাষ্ট্র) কযাডামরর নিীন ক যিারীমদর এখামন প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমতা। 

িতয ামন একামডভ  প্রশাসন কযাডার ক যিারীমদর প্রভশক্ষণ প্রদামনর জন্য শীষ যস্থানীে প্রভশক্ষণ প্রভতষ্ঠান। ভি.ভস.এস. (প্রশাসন) 

কযাডার ক যিারীমদর র্ভভ  আইন, কিৌজদাভর আইন, ভিভিন্ন আইন ও ভিভিসহ উন্নেন প্রশাসন, সুশাসন ব্যিস্থাপনা, সরকাভর  ক্রে, 

তথ্য ও প্রযুভক্ত, ইাংমরভজ িাষাে দক্ষতা বৃভদ্ধ, বনভতকতা, আদশ য, মূল্যমিাি এিাং দুনীভত দ ন প্রভৃভত ভিষমে কপশাগত প্রভশক্ষণ প্রদান 

করা একামডভ র মূল উমেে।  ানিসিদ উন্নেমন এিাং প্রভশক্ষণসাংক্রান্ত নীভত প্রণেমন সরকারমক সহােতা করাও একামডভ র 

দাভেত্ব। এ োড়া একামডভ  কর্তযক প্রভশক্ষণ ও ব্যিস্থাপনার উপর ভিভিন্ন িই, জান যাল, গমিষণাপত্র ইতযাভদ প্রকাশ করা হমে িামক। 

িতয ামন ভি.ভস.এস. প্রশাসন একামডভ  প্রশাসন কযাডার োড়াও অন্যান্য কযাডার ক যিারীগমণর জন্য বুভনোভদ প্রভশক্ষণসহ ভিভিন্ন 

ক োভদ প্রভশক্ষণ ককাস য আমোজন করমে; 

 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল :  

 

প্রভশক্ষণসাংক্রান্ত: ভি.ভস.এস. প্রশাসন একামডভ মত ২০১৯-২০২০ অি যিেমর সি যম াট ১৬টি প্রভশক্ষণ ককামস যর  াধ্যম  ভিভিন্ন কযাডামরর ৫২০ 

(পাঁিশত) জন ক যকতযামক প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। 

 

 

প্রকল্প িাস্তিােনসাংক্রান্ত :  

 

ক. ২০১৯-২০২০ অি যিেমরর কিৌত অগ্রগভত ১৬.৬৭% ও আভি যক অগ্রগভত ২৮.৭৭%। জুন ২০২০ পর্ যন্ত কিৌত অগ্রগভত ৯৩.৯৮% ও আভি যক 

অগ্রগভত ৫১.৫৯%। ক যপভরকল্পনা (Gantt Chartসহ) ও ক্রেপভরকল্পনা প্রস্তুত করা হমেমে। সাংমশাভিত ভডভপভপ অনুসামর 

ক যপভরকল্পনা (Gantt Chartসহ) ও ক্রেপভরকল্পনা পভরিভতযত হমি।  

খ. ২০১৯-২০২০ অি যিেমর প্রািভ কিামি ৭৪৬.০০ লক্ষ (সাত ককাটি কেিভল্লশ লক্ষ) টাকা িরাে প্রদান করা হমেমে। পরিতীমত ২০১৯-২০২০ 

অি যিেমরর সাংমশাভিত িাভষ যক উন্নেন ক যসূভির িরাে অনুসামর ২৪৬.০০ (দুই ককাটি কেিভল্লশ লক্ষ) টাকা কভ মে ৫০০.০০ (পাঁি ককাটি লক্ষ) 

টাকা ভনি যারণ করা হে। িমল কমরানা প্রাদুি যামির কারমণ ২০১৯-২০২০ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা অনুসামর ৬৪.০০ (মিৌষভি লক্ষ) টাকার 
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িইপত্র ও সা ভেকী ক্রে এিাং ২৮০.০০ (দুই ককাটি আভশ লক্ষ) টাকার ০৮ জন ক যকতযার বিমদভশক  াোমস যর বৃভি প্রদান করা সম্ভি হে ভন। 

িলভত অি যিেমরর ভডভপভপ সাংমশািমনর প্রস্তাি ভিমিিনািীন রমেমে। সাংমশাভিত ভডভপভপ অনুম াভদত হমল িলভত অি যিেমরর িইপত্র ও 

সা ভেকী ক্রে করা এিাং ক যকতযামদর বিমদভশক  াোমস যর বৃভি প্রদান করা সম্ভি হমি। 

গ. ভি.ভস.এস. প্রশাসন একামডভ র সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ প্রকমল্পর আওতাে সিট্ওেযার ক্রে খামত ক্রে ব্যিস্থাপনার  াধ্যম  ৭.০০ (সাত 

লক্ষ) টাকার সিট্ওেযার ক্রে করা হমেমে। র্া ইউওমনাট-এর  াধ্যম  একামডভ র কোমর জ া প্রদান করা হমি। 

ঘ. ভি.ভস.এস. প্রশাসন একামডভ র সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ প্রকমল্পর আওতাে গমিষণা খামত ২০.০০ (ভিল লক্ষ) টাকা িরাে ভেল। তেমধ্য 

৬ (েেটি) গমিষণা কার্ যক্রম র জন্য ১৯.০০ (ঊভনশ লক্ষ) টাকার ভিল দাভখল করার পভরমপ্রভক্ষমত ব্যে ভিল কমর এভজ অভিস কিমক কিক 

গ্রহণ প্রকমল্পর ভহসাি নম্বর ২০০০১১২৮৯৬৯৫ জ া প্রদান করা হমেমে। এ জ াকৃত টাকার  ধ্য কিমক ০৬ (েে) জন গমিষমকর অনুকুমল 

গমিষণার ব্যে িািদ ৬০% টাকা পভরমশাি করা হমেমে। অিভশষ্ট ৪০% গমিষণা ভরমপাট য দাভখল করার পমর পভরমশাি করা হমি। 

ঙ. ভি.ভস.এস. প্রশাসন একামডভ র সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ প্রকমল্পর আওতাে কভিউটার সা গ্রী ক্রে খামত দুটি কালার ভপ্রন্টার ও একটি কালার 

কটানার ক্রে করা হমেমে। 

২০২০-২০২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : 

 

 ‘ভি.ভস.এস. (প্রশাসন) একামডভ র সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ’ (Capacity Building of BCS Administration Academy) প্রকল্প 

৩,০০০ লক্ষ টাকা ব্যমে গ্রহণ; এিাং  

 ভি.ভস.এস. প্রশাসন একামডভ মত ২০২০-২০২১ অি যিেমরর প্রভশক্ষণ িষ যপভি জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমে কপ্ররণ করা হমেমে। 

SDG-এর  লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা (র্ভদ িামক); SDG এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা : ভি.ভস.এস. প্রশাসন 

একামডভ মত অনুভষ্ঠত সকল প্রভশক্ষণ ককামস যর কাভরকুলাম  SDG ভিষেটি অন্তর্ভ যক্ত করা হমেমে   

আন্তজযাভতক সাংস্থাসমূমহর সমে ভদ্বপাভক্ষক আমলািনা/স ম াতা স্মারক/চুভক্ত এিাং বিমদভশক সিমর অভজযত সিলতার ভিিরণ : ভি.ভস.এস. 

প্রশাসন একামডভ  জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের সাংযুক্ত দপ্তর ভিিাে একামডভ  সরাসভর ককান চুভক্ত স্বাক্ষর করমত পামর না। তমি THE 

INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE ILO Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Torino, ITALY 

এর সমে CPTU তত্ত্বািিামন Training of Civil Service Officers (S2) শীষ যক Public Procurement ভিষমে প্রভশক্ষমণর 

জন্য চুভক্ত স্বাক্ষর প্রভক্রোিীন আমে। 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : ভি.ভস.এস. প্রশাসন একামডভ র প্রভশক্ষণ ককামস যর কাভরকুলাম  অাংশগ্রহণকারী 

প্রভশক্ষণািী ক যকতযামদর শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  ভিষে অন্তভু যক্ত আমে। 

ই-গিন্যযান্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : ভি.ভস.এস. প্রশাসন একামডভ র প্রভশক্ষণ ককামস যর কাভরকুলাম  অাংশগ্রহণকারী প্রভশক্ষণািী 

ক যকতযামদর ই-গিন্যযান্স/ইমনামিশন ভিষেটি অন্তভু যক্ত আমে। 

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  মতা অন্য ককানও ভিষে : ভি.ভস.এস. প্রশাসন একামডভ র ২০২০-২০২১ অি যিেমরর প্রভশক্ষণ িষ যপভিভুক্ত প্রভশক্ষণ 

ককাস যসমূহ অনলাইমন সিন্ন করার জন্য পভরকল্পনা প্রণেন প্রভক্রো িল ান 

৯.৩ িাাংলামদশ ইনভেটিউট অি অযাডভ ভনমেশন এযান্ড ম্যামনজম ন্ট (নব োম) িাউমন্ডশন 

৯.৩.১ প্রশাসন কযাডারসহ অন্যান্য কযাডার এিাং সরকাভর ও অ-সরকাভর ক যিারীমদর ব্যিস্থাপনা ও উন্নেন প্রশাসন ভিষমে প্রভশক্ষণ 

প্রদামনর লমক্ষয িাাংলামদশ অযাডভ ভনমেটিি সাভি যস এমসাভসমেশন-এর সহমর্াগী প্রভতষ্ঠান ভহসামি িাাংলামদশ ইনভেটিউট অি 

অযাডভ ভনমেশন এন্ড ম্যামনজম ন্ট (ভিো )-এর র্াত্রা শুরু হে।  হা ান্য রাষ্ট্রপভতর অনুম াদনক্রম  এ প্রভতষ্ঠানটি িাউমন্ডশমন 

রূপান্তভরত হে। দক্ষ  ানিসিদ গমড় কতালার কক্ষমত্র একটি অনন্য স্বশাভসত প্রভশক্ষণ প্রভতষ্ঠান ভহসামি ভিো  কাজ করমে। 

রূপকল্প-২০২১-কক সা মন করমখ ভিো  িাউমন্ডশন িতয ামন ভিভিন্ন প্রভশক্ষণ ককাস য পভরিালনা করমে। ভিো  িাউমন্ডশমনর 

কার্ যক্র  সম্প্রসারমণর লমক্ষয কিিাজার এিাং িগুড়াে আঞ্চভলক ককন্দ্র স্থাপন করা হে। জাতীে ভশক্ষানীভত ও ভিশন-২০২১-এর 

লক্ষযমক সা মন করমখ ভিো  স গ্র িাাংলামদমশ ৩৬টি স্কুল এিাং ২টি কমলজ পভরিালনা করমে। 

 

 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলামদশ সরকামরর অভিষ্ট লক্ষয ও উমেে িাস্তিােমনর ভনভ ি  ানিসিদ উন্নেমনর লয়ক্ষয একটি অনন্য প্রভশক্ষণ প্রভতষ্ঠান 

ভহসামি ভিো  িাউমন্ডশন জুলাই/২০১৯ হমত জুন/২০২০ পর্ যন্ত ভি.ভস.এস. ভিভিন্ন কযাডামরর ৮১ জন,  ভি.ভস.এস. (স্বাস্থয) কযাডামরর ১৬০ 

জন এিাং ভিভিন্ন সাংস্থা/প্রভতষ্ঠামনর ৭৯১ জনসহ সি যম াট ১,০৩২ জন ক যকতযা-ক যিারীমক স্বল্প ও দীঘ যম োভদ প্রভশক্ষণ প্রদান করমে। 

প্রভশক্ষণপ্রাপ্ত ক যকতযা-ক যিারীগণ তাঁমদর অভজযত জ্ঞান ও দক্ষতা স্ব স্ব ক যসক্ষকত্র প্রমোমগর  াধ্যম  প্রাভতষ্ঠাভনক সক্ষ তা বৃভদ্ধ ও জনমসিা 

ভনভশ্চমত অিদান রাখমত পারমিন িমল আশা করা র্াে। 
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এ ছোেোও ভিো  িাউমন্ডশমনর কার্ যক্র  আঞ্চভলক পর্ যামে েভড়মে কদওোর জন্য পর্ যটন নগরী কিিাজামর কর্ ন আঞ্চভলক ককন্দ্র ভন যাণ করা 

হমেমে, অনুরূপিামি িগুড়ামতও একটি আঞ্চভলক ককন্দ্র ভন যাণ করা হমেমে। িগুড়া ও কিিাজার আঞ্চভলক ককমন্দ্রও ওোকযশপ, কসভ নার এিাং 

ভিভিন্ন প্রভশক্ষণ কার্ যক্র  ভনেভ তিামি িল ান। 

২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : 

 ভিভসএস কযাডার ক যিারীমদর ০৬  াস ক োভদ বুভনোভদ প্রভশক্ষণ ককাস য পভরিালনা; 

 ভিভসএস (স্বাস্থয) কযাডামরর ভিভকৎসক ক যিারীমদর জন্য নব োম ফোউয়ন্ডিয়ি ভিমশষ বুভনোভদ প্রভশক্ষণ ককাস য পভরিালনা; 

 কোনরগনর নিক্ষো অনধেিয়রর ক যিারীসের নবিোগী  বুনি োনে প্রনিক্ষণ পনরচোলিো; 

 ভিদুযৎ ভিিামগর এিাং অিীন ভিভিন্ন ককািাভন/সাংস্থার ক যিারীর জন্য ভিিাগীে বুভনোভদ প্রভশক্ষণ ককাস য/দক্ষতা উন্নেন প্রভশক্ষণ 
ককাস য’ পভরিালনা; এিাং 

 নিজস্ব/নবনিন্ন সংস্থোর প্রোি অনুয়রোয়ধর পভরমপ্রনক্ষয়ি প্রনিক্ষণ ককাস য আমোজন। 

 

SDG- এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা : 

 েক্ষ, সৃজিিীল, স্বপ্রয়ণোনেি ও কয়ম যোয়যোগী মোিবসম্পে সৃনষ্টর লয়ক্ষয মোিসিি প্রনিক্ষণ পনরচোলিো এবং প্রোনিষ্ঠোনিক সক্ষমিোর 

র্েোর্ে ব্যবহোয়রর মোধ্যয়ম িীষ য প্রনিক্ষণ প্রনিষ্ঠোি নহসোয়ব নবকোি লোি; 

 িাাংলামদশ ভসভিল সাভি যস (প্রশাসন) কযাডামরর সদস্যমদর কপশাভিভিক উৎকষ য সািন এিাং উন্নেন ও ব্যিস্থাপনাে ভনমোভজত 

সরকামরর সি যস্তমরর ক যকতযামদর কপশাগত  ামনান্নেন ও দক্ষতা বৃভদ্ধকমল্প র্িার্ি প্রভশক্ষণ পভরিালন এিাং গমিষণা কার্ যক্র  গ্রহণ; এিাং 

 ভিো  কর্তযক আমোনজত সকল প্রভশক্ষণ ককামস য SDG’s লক্ষযসমূহ ভিষে ভহসামি অন্তভু যক্ত করা। ভলখন উপকরণ প্রস্তুত এিাং লক্ষয াত্রা 
অজযমন প্রভশক্ষণািীমদর উদ বুদ্ধ কমর প্রমোজনীে ক য-পভরকল্পনা গ্রহণ করা হমেমে। 

আন্তজযাভতক সাংস্থাসমূমহর সমে ভদ্বপানক্ষক আমলািনা/স ম াতা স্মারক/চুভক্ত এিাং বিমদভশক সিমর অভজযত সিলতার ভিিরণ : 

পনরচোলক পর্ যোয়  ববয়েনিক সফয়রর আয়লোয়ক অনিজ্ঞিোর পনরয়প্রনক্ষয়ি সকোস য কোনরকুলোয়ম কনিপ  পনরবিযয়ির উয়যোগ গৃহীি হয় য়ছ। 

দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ : 

 নব োম িবয়ির অবকোঠোয়মোগি উন্ন ি; 

 প্রোনিষ্ঠোনিক ব্য  অনুপোয়ি আ  বৃনির জন্য কোর্ যিম েহণ; 

 ভি.ভস.এস. কযাডারভুক্ত ক যিারীমদর জন্য ভনেভ ত বুভনোভদ প্রনিক্ষণ ককাস য পভরিালনা; 

 নব োম ফোউয়ন্ডিয়ির িত্ত্বাবধোয়ি পনরচোনলি নবযোল সমূয়হর অধ্যক্ষ/প্রধোি নিক্ষকয়ের জন্য নিক্ষোপ্রনিষ্ঠোি ব্যিস্থাপনা ও 

ভশক্ষাদান পদ্ধভত ভিষমে প্রভশক্ষণ আমোজন; 

 নব োম ফোউয়ন্ডিয়ির উয়যোয়গ Public Procurement Management িীষ যক প্রনিক্ষণ সকোস য পনরচোলিো  

 প্রনিক্ষণ-সহো ক পনরয়বি সৃনষ্টর জন্য ফোউয়ন্ডিয়ির সিৌি অবকোঠোয়মোর আধুনিকো ি  

 ভিোম র লাইমেভরমত িেিন্ধু ও মুভক্তযুদ্ধ কন যার স্থাপন; 

 ঢোকো ও নবিোগী  িহয়র নব োম স্কুল িবি নিম যোণ/সম্প্রসোরণ প্রকল্প বোস্তবো ি  

 নব োম ফোউয়ন্ডিয়ির প্রোনিষ্ঠোনিক সক্ষমিো বৃনির লয়ক্ষয জিবল কোঠোয়মো সংয়িোধি  

 সবোে য সিোর অনুয়মোেিসোয়পয়ক্ষ নিজস্ব অে যো য়ি ১টি গয়বষণো কোর্ যিম পনরচোলিো  

 “নব োম নিউজ সলটোর” প্রকোি  

 অনুষে সেস্যয়ের েক্ষিো উন্ন িকয়ল্প ToT সহ নবয়েয়ি উচ্চির প্রনিক্ষণ প্রেোি; 

 নব োম ফোউয়ন্ডিয়ির সসবোসমূহ অয়টোয়মিিকরয়ণর লয়ক্ষয সময় োপয়র্োগী ব্যবস্থোপিোসংিোন্ত সফট্ও োর স্থোপি; এিাং 

 অিলোইি সহোয়স্টল বুনকং ও অিলোইি সপয়মন্ট নসয়স্টম চোলুকরণ। 

 

ভিশন-২০২১ অজযন, প্রাভতষ্ঠাভনক স্বচ্ছতা ভনভশ্চত এিাং ভডভজটাল িাাংলামদশ গড়ার লমক্ষয অনলাইমন কহামেল বুভকাং িালু করা হমেমে। 

এোড়া ভিো  িাউমন্ডশমন বনভতকতা কভ টি ও ইমনামিশন কভ টি কর্ৌিিামি শৃঙ্খলা ও দুনীভত প্রভতমরামি নজরদাভরসহ কার্ যকর ব্যিস্থা গ্রহণ 

কমরমে। 

 সকল মূল ককামস য ও ভিমশষাভেত ককামস য ই-গিন্যযান্স-এর আওতাে Governance Innovation Topic অন্তযভুক্ত করা হমেমে ; 
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 ই-গিন্যযান্সমক পূণ যাে পৃিক  ভডউল ভহসামি অন্তযভুক্ত করার পভরকল্পনা রমেমে। িাউমন্ডশমন একটি ক যিারী কল্যাণ তহভিল 

রমেমে। কসখামন কযাভন্টমনর আমের একটি অাংশ ক যিারীমদর কল্যামণর জন্য জ া রাখা হে। এোড়াও ভিোম র ক যিারীমদর 

িাকভর প্রভিিান ালা, ২০১৯ গত ৬৩ত  কিাড য সিাে চূড়ান্ত অনুম াদন করা হমেমে; এিাং  

 একজন তথ্য প্রদানকারী ক যকতযা ভনমোগ করা হমেমে। ২০১৯-২০২০ অি যিেমর তথ্য সরিরামহর জন্য ককান আমিদন পাওো 

র্ােভন। 

ভিো  িাউমন্ডশন পভরিাভলত স্কুল ও কমলজ সাংক্রান্ত : 

জাতীে ভশক্ষানীভত ও রূপকল্প ২০২১-এর লক্ষযমক সা মন করমখ ভিো  স গ্র িাাংলামদমশ ৪২টি স্কুল/কমলজ পভরিালনা কমর আসমে। এ োড়াও 

কিিাজার, রাজশাহী, নওগাঁ ও রাংপুর কজলাে ভিো  স্কুল িিন ভন যামণর জন্য Phase-I-এর আওতাে ভডভপভপ প্রণেমনর জন্য প্রমোজনীে 

তথ্যাভদ গণপূতয ভিিামগ কপ্ররণ করা হমেমে। 

 

৯.৪ বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবাি ে: 

প্রজাতমন্ত্রর কম য ভনমোভজত সকল অসা ভরক ক যিারী এিাং তামদর পভরিারিমগ যর আি য-সা াভজক ভনরাপিা ভিিানসহ র্তণমূল পর্ যামে অভিক 

কল্যাণ সািমনর লমক্ষয সামিক সরকাভর ক যিারী কল্যাণ অভিদপ্তর ও কিাড য অি িাভেজ (কল্যাণ তহভিল ও  কর্ৌিভি া তহভিল)-কক একীর্ভত 

কমর ২০০৪ ভিষ্টামে ১নাং আইমনর  াধ্যম  িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিাড য গঠিত হে। কিাড য গঠমনর  াধ্যম  ক যিারী ও তামদর পভরিামরর 

ভিভিন্ন আভি যক কসিা প্রদামনর লমক্ষয কল্যাণ কিাড যমক সাভি যকিামি একটি দক্ষ, যুমগাপমর্াগী তথ্য প্রযুভক্তসমৃদ্ধ আদশ য প্রভতষ্ঠান ভহসামি গমড় 

কতালা হমচ্ছ। িতয ামন কিামড যর প্রিান কার্ যালে ঢাকাসহ ৭টি ভিিামগ কল্যাণ কার্ যক্র  িালু রমেমে। 

 

িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিামড যর ২০১৯-২০২০ অি যিেমরর কার্ যািভল ভনম্নরূপ : 

(ক)  াভসক কল্যাণ িাতা: সরকাভর ও তাভলকাভুক্ত স্বােিশাভসত সাংস্থার অক্ষ  ও ক যরত অিস্হাে ককামনা ক যকতযা-ক যিারী 

মৃতুিরণ করমল তার পভরিারমক অনভিক ১৫ (পমনমরা) িের এিাং ক যকতযা ক যিারী অিসর প্রাভপ্তর পর ১০ িের অভতক্রান্ত হওোর পূমি য 

মৃতুযিরণ করমল মৃতুযর তাভরখ হমত ১০ িেমরর অিভশষ্ট স ে পর্ যন্ত সমি যাচ্চ টা ২,০০০/- (দুই হাজার) হামর িারািাভহকিামি  াভসক কল্যাণ 

িাতা প্রদান করা হে। ০১ জুলাই ২০১৯ কিমক ৩০ জুন ২০২০পর্ যন্ত আে-ব্যমের ভহসাি ও উপকারমিাগীর সাংখ্যা ভনমম্ন কদওো হমলা: 

িামজট িরাে ব্যভেত অি য উপকারমিাগীর সাংখ্যা 

৪৯,৫০,০০,০০০/-/- ৪২,০৮,১২,২০৬/- ৩,৩১৭ এিাং পূি য হমত িল ান ৩০,৪৮০ জনসহ ক াট ৩৩,৭৯৭ জন এিাং িলভত 

িের ৬,৬০৭টি কামড যর ক োদ কশষ হমেমে। 

(খ) ভিমশষ সাহায্য : ভিভকৎসা, ভশক্ষাবৃভি ও দািন/অমন্তযভষ্টভক্রো  (অিসরপ্রাপ্ত অক্ষ  ও মৃত ক যকতযা/ক যিারীগমণর ) 

সরকাভর ও তাভলকাভুক্ত স্বােিশাভসত সাংস্থাে ক যরত, অিসরপ্রাপ্ত, মৃত ক যকতযা ক যিারীর ভনজ ও পভরিামরর সদস্যমদর জন্য প্রভত 

অি যিেমর একিার ভিভকৎসা সাহায্য কদওো হে। সরকাভর ও তাভলকাভুক্ত স্বােিশাভসত সাংস্থার মৃত, অক্ষ  ও অিসরপ্রাপ্ত ক যকতযা ক যিারীর 

অনভিক দু’সন্তানমক নি  কেভণ কিমক সমি যাচ্চ পর্ যামে অধ্যেমনর জন্য িেমর একিার ভনভদ যষ্ট হামর ভশক্ষাবৃভি প্রদান করা হে। সরকাভর ও 

তাভলকাভুক্ত স্বােিশাভসত সাংস্থার মৃত, অক্ষ  ও অিসরপ্রাপ্ত ক যকতযা ক যিারীর ও তামদর পভরিামরর ককান সদমস্যর মৃতুযর কক্ষমত্র 

সি যসাকুমল্য ১০,০০০/- দািন/অমন্তযভষ্টভক্রোর সাহায্য িািদ প্রদান করা হমচ্ছ। ০১ জুলাই ২০১৯ কিমক ৩০ জুন ২০২০পর্ যন্ত আে-ব্যমের ভহসাি 

ও উপকারমিাগীর সাংখ্যা ভনমম্ন কদো হমলা : 

িামজট িরাে ব্যভেত অি য উপকারমিাগীর সাংখ্যা 

টা: ১৫,৫৬,০০,০০০/- ১৩,৭৯,৪৯,৬০০/- ১২,১৫৮ জন 

 

(গ) কদমশ ও ভিমদমশ জটিল ও ব্যেিহুল করামগর ভিভকৎসা সাহায্য: স্বল্প আমের ক যরত সরকাভর ক যকতযা, ক যিারীর ভনমজর 

কদমশ/ভিমদমশ জটিল ও ব্যেিহুল করামগর ভিভকৎসাে িাকভর জীিমন এক িা একাভিক িামর সমি যাচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা আভি যক সাহায্য প্রদান 

করা হে। সরকাভর ক যকতযা ক যিারীমদর অসহাে অিস্থাে এ সাহায্য প্রদান সরকামরর একটি  হৎ উমদ্যাগ। ০১ জুলাই ২০১৯ কিমক ৩০ জুন 

২০২০ পর্ যন্ত আে-ব্যমের ভহসাি ও উপকারমিাগীর সাংখ্যা ভনমম্ন কদওো হমলা : 

িামজট িরাে ব্যভেত অি য উপকারমিাগীর সাংখ্যা 

টা: ২৫,৬৫,০০,০০০/- ২৫,৬৫,০০,০০০/- ২,৩৪৯ জন 
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(ঘ)  কর্ৌিভি ার এককালীন সাহায্য :  সরকাভর ও তাভলকাভুক্ত স্বােিশাভসত সাংস্থাে িাকভররত অিস্থাে ককামনা ক যকতযা-ক যিারীর 

মৃতুয হমল তাঁর পভরিারমক উক্ত ক যিারীর সি যমশষ প্রাপ্ত  াভসক মূলমিতমনর ২৪ (িভব্বশ)  ামসর স পভর াণ অি য িা অনূি য ২ (দুই) লাখ টাকা 

কর্ৌিভি ার এককালীন সাহায্য ভহমসমি প্রদান করা হে। ০১ জুলাই ২০১৯ কিমক ৩০ জুন ২০২০ পর্ যন্ত আে-ব্যমের ভহসাি ও উপকারমিাগীর 

সাংখ্যা ভনমম্ন কদওো হমলা:  

িামজট িরাে ব্যভেত অি য উপকারমিাগীর সাংখ্যা 

টা: ৩৮,২০,০০,০০০/- ২৭,৭৪,১৭,৪৪৪/- ২,৭৬৯ জন 

 

(ঙ) ভশক্ষাবৃভি : প্রজাতমন্ত্রর ৩ে ও ৪ি য কেভণর ক যরত সরকাভর ক যিারীমদর অনভিক দুসন্তানমক ৬ষ্ঠ কেভণ কিমক সমি যাচ্চ পর্ যামে 

অধ্যেমনর জন্য িেমর একিার ভশক্ষাবৃভি কদো হে। এ ক যসূভি ৩ে ও ৪ি য কেভণর ক যিারীমদর কেমল ক মেমদর ভশক্ষাে ভিমশষ অিদান 

রাখমে। ০১ জুলাই ২০১৯ কিমক ৩০ জুন ২০২০ পর্ যন্ত বোয়জট বরোদ্দ ১৮,০৬,৮১,৮০৪ টাকা।  

(ি) োিিাস ক যসূভি : োিিামস র্াতাোমতর জন্য িমড়ািামস প্রভত ভকমলাভ টামর ৫০ পেসা ও ভ ভনিামস ১০০ পেসা হামর িাড়া 

আদাে করা হে। এ ক যসূভির অিীমন িতয ামন িল ান ৭৬টি িামসর  মধ্য ৫০টি সরকামরর এিাং ২৬টি ভিআরটিভস হমত িাড়াকৃত িাস 

রমেমে। উপকারমিাগীর সাংখ্যা ভনমম্ন কদওো হমলা: 

িামজট িরাে ব্যভেত অি য উপকারমিাগীর সাংখ্যা 

৯,৬৫,১৩,০০০/- ৭,৩২,৪২,৮৭২/- ৬,৯৮৩ জন 

 

(ে) সািারণ ভিভকৎসা ও দািন/অমন্তযভষ্টভক্রো : সরকাভর ক যিারীর ভনমজর মৃতুযর কক্ষমত্র ০১/০৭/২০১৬ ভি. তাভরখ হমত ৩০,০০০/- 

(ভত্রশ হাজার) টাকা এিাং পভরিামরর সদস্যমদর মৃতুযর কক্ষমত্র লাশ দািমনর জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) দািন/অমন্তযভষ্টভক্রোর সাহায্য িািদ 

প্রদান করা হমচ্ছ। ০১ জুলাই ২০১৯ কিমক ৩০ জুন ২০২০ পর্ যন্ত আে-ব্যমের ভহসাি ও উপকারমিাগীর সাংখ্যা  ভনমম্ন কদওো হমলা: 

িামজট িরাে ব্যভেত অি য উপকারমিাগীর সাংখ্যা 

টা: ১৫,৫৬,০০,০০০/- ১৩,৭৯,৪৯,৬০০/- ১২,১৫৮ জন 

 

(জ) ক্লাি/কভ উভনটি কসন্টার : সরকাভর ক যকতযা ক যিারীমদর আিাভসক এলাকাে তামদর দ্বারা পভরিাভলত ক্লাি/কভ উভনটি কসন্টারমক 

এিাং নতুন ক্লাি/কভ উভনটি কসন্টার স্থাপমনর জন্য প্রভতিের আভি যক অনুদান িরাে কদো হে। ০১ জুলাই ২০১৯ কিমক ৩০ জুন ২০২০ পর্ যন্ত 

আে-ব্যমের ভহসাি ও উপকারমিাগী ক্লাি/কভ উভনটি কসন্টামরর সাংখ্যা ভনমম্ন কদওো হমলা: 

িামজট িরাে ব্যভেত অি য উপকারমিাগী ক্লাি/কভ উভনটি কসন্টামরর সাংখ্যা 

টা: ৫২,৫৮,৯৪৪/- ৪৬,৫৮,০০০/- ৭৭টি 

 

( ) িাভষ যক ক্রীড়া প্রভতমর্াভগতা : ঢাকা  হানগরী ও ভিিাগীে পর্ যামে ঢাকা, িিগ্রা , রাজশাহী, খুলনা, িভরশাল, ভসমলট ও রাংপুমর ক যরত 

সরকাভর ক যকতযা ক যিারী ও তামদর সন্তানমদর জন্য প্রভতিের ক্রীড়া প্রভতমর্াভগতার আমোজন করা হমে িামক। ০১ জুলাই ২০১৯ কিমক ৩০ 

জুন ২০২০ পর্ যন্ত আে-ব্যমের ভহসাি ও ক্রীড়া প্রভতমর্াভগতাে অাংশগ্রহণকারীমদর সাংখ্যা ভনমম্ন কদওো হমলা। 

িামজট িরাে ব্যভেত অি য প্রভতমর্াগীর সাংখ্যা 

১,০০,০০,০০০/- ৭৩,০০,০০০/- ঢাকা  হানগমর ও ৫টি ভিিাগীে পর্ যামে অনুভষ্ঠত িাভষ যক ক্রীড়া প্রভতমর্াভগতাে 

২,৮৩৬ জন অাংশগ্রহণ কমর। 

 

(ঞ)  ভহলা কাভরগভর প্রভশক্ষণ ককন্দ্র : সরকাভর ক যকতযা ক যিারীমদর উপর ভনি যরশীল  ভহলামদর ক যমুখী ভশক্ষাে ভশভক্ষত কমর 

আত্মভনিযরশীল করার লমক্ষয ঢাকা  হানগরী, িিগ্রা , রাজশাহী, খুলনা ও িভরশামল  ভহলা কাভরগভর প্রভশক্ষণ ককমন্দ্র কভিউটার, গ্রাভিি 

ভডজাইন, কসমক্রটাভরমেল সাইন্স, কসলাই, এ েেডাভর, উলবুনন ককাস য িালু আমে। প্রভশক্ষণ ককন্দ্রসমূমহ সরকাভর ক যকতযা ক যিারীমদর স্ত্রী ও 

কন্যাগণ প্রভশক্ষণ গ্রহণ কমর ভিভিন্ন সরকাভর/আিাসরকাভর ও স্বােিশাভসত প্রভতষ্ঠামন িাকভর ভনমে এিাং ভনমজ আত্মক যসাংস্থামনর  াধ্যম  

তারা সা াভজকিামি প্রভতষ্ঠা লাি করমে কত ভন পভরিামর আভি যক সচ্ছলতা আনেমন র্ভভ কা রাখমে। ককন্দ্রগুভল পভরিালনাে ৪৭টি পদ 

রমেমে। ০১ জুলাই ২০১৯ কিমক ৩০ জুন ২০২০ পর্ যন্ত আে-ব্যমের ভহসাি ও উপকারমিাগীর সাংখ্যা  ভনমম্ন কদওো হমলা: 

িামজট িরাে ব্যভেত অি য প্রভশক্ষণািীর সাংখ্যা 
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টা ২,০২,৫০,০০০/- ২,০১,৮৯,০০০/- ১,৪৩৩ জন 

 

২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা :  

 ভিিাগীে কার্ যালমে কসিা পদ্ধভত (সািারণ ভিভকৎসা অনুদান, ভশক্ষাবৃভি, কল্যাণিাতা, কর্ৌিভি ার এককালীন অনুদান ও 

দািন/অমন্তযভষ্টভক্রো) সহজীকরণ ও দ্রুত ভনষ্পভি; 

 প্রিান কার্ যালমের কল্যাণিাতা, কর্ৌিিী ার এককালীন অনুদান ও দািন/অমন্তযভষ্টভক্রোর কার্ যক্র  অন-লাইমন সিাদন; 

 িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিাড য (তহভিলসমূহ পভরিালনা ও রক্ষণামিক্ষণ) ভিভি ালা, ২০০৬-এর প্রমোজনীে সাংমশািন; এবং 

 িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিামড যর (ক যকতযা ও ক যিারী) িাকভর প্রভিিান ালা, ২০১৩ সাংমশািন। 

দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ : 

িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিামড যর ভদলকুশাস্থ ভনজস্ব জােগাে ৩০ তলা িিন ভন যাণ 

  াননীে প্রিান ন্ত্রীর ভনমদ যশনা ক াতামিক ৩০ তলা িাভণভজযক িিমনর পুনগ যঠিত নকশা এ দপ্তমরর কর্তযপক্ষ কর্তযক অনুম াভদত হমেমে। উক্ত 

পুনগ যঠিত নকশার আমলামক ভডভপভপ পুনগ যঠন কমর িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিামড য কপ্ররমণর জন্য গণপূতয অভিদপ্তমর ১৯/০২/২০২০ তাভরমখ 

পত্র কপ্ররণ করা হমেমে। 

 িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিামড যর ভিিাগীে কার্ যালে, িিগ্রা  কভ উভনটি কসন্টার ভন যাণ: িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিামড যর 

ভিিাগীে কার্ যালে িিগ্রাম  পুরাতন কভ উভনটি কসন্টামরর স্থামন ২০ তলা িহুতল িিন ভন যাণ করা হমি। 

 িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিামড যর ভিিাগীে কার্ যালে, খুলনা কভ উভনটি কসন্টার ভন যাণ 

 িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিামড যর ভিিাগীে কার্ যালে খুলনার পুরাতন কভ উভনটি কসন্টারটি সাংস্কামরর উমদ্যাগ গ্রহণ করা হমেমে। 
শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  :  

 ভসটিমজন িাট যার-এ ভনি যাভরত স মের  মধ্য কার্ যক্র  সিাদন করা হমচ্ছ; 

 কসিাপ্রািীর নাম  কর্ৌিভি ার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্যেিহুল করামগর ভিভকৎসা অনুদান, সািারণ ভিভকৎসা, ভশক্ষাবৃভি, দািন অনুদান-এর 

 ঞ্জুভরকৃত অি য কসিাপ্রািীর ব্যাাংক ভহসামি EFT-এর  াধ্যম  সরাসভর কপৌুঁমে কদওো হমচ্ছ; 

 GRS এিাং NCS-এর িাস্তিােন; এিাং 

 আমিদনকারীগমণর অভিমস visit শূমন্যর ককাঠাে নাভ মে আনা হমেমে।  

 

ই-গিন্যযান্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : ‘কল্যাণিাতা, কর্ৌিভি া ও দািন অনুদান একীর্ভতকরণ’ সাংক্রান্ত ইমনামিশন উমদ্যাগ িাস্তিােন 

করা হমেমে। িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিামড যর ৩টি অনুদামনর জন্য ১টি িরম  আমিদন গ্রহণ এিাং ১জন পভরিালমকর অিীমন একসমে  

অনুাম াদন প্রদামনর জন্য এ উমদ্যাগ গৃহীত হমেমে। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিামড যর প্রিান কার্ যালে হমত আমিদনকারীগণমক আমিদন গ্রহমণর 

ডাোভর নম্বর ও তাভরখ, আমিদমন আপভি/ত্রুটি িাকমল তা জাভনমে এিাং আমিদন অনুম াদমনর ভিষেটি তাঁমদর (কসিাপ্রািীর) ক ািাইল কিামন 

SMS-এর  াধ্যম  জানামনা হমচ্ছ। কসিাপ্রািীর নাম  কর্ৌিভি ার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্যেিহুল করামগর ভিভকৎসা অনুদান, সািারণ 

ভিভকৎসা, ভশক্ষাবৃভি, দািন অনুদান এর  ঞ্জুভরকৃত অি য কসিাপ্রািীর ব্যাাংক ভহসামি EFT-এর  াধ্যম  সরাসভর কপৌুঁমে কদো হমচ্ছ। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : ২০১৯-২০২০ অি যিেমর িাাংলামদশ ক যিারী কল্যাণ কিামড য তথ্য অভিকার আইন, 

২০০৯-এর আমলামক তথ্য সরিরামহর জন্য ০২টি আমিদন পাওো ভগমেমে এিাং ০২টি আমিদমনরই জিাি প্রদান করা হমেমে। 

 াঠ পর্ যামের িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : ভনজস্ব অি যােমন ঢাকা ও রাজশাহী ভিিামগর কভ উভনটি কসন্টামরর উন্নেন ও আধুভনকােমনর কাজ 

সিন্ন করা হমেমে।  

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  মতা অন্য ককামনা ভিষে : “কল্যাণিাতা, কর্ৌিভি া ও দািন অনুদান একীর্ভত কমর ১টি িম যর আমিদন গ্রহণ এিাং 

১ জন পভরিালমকর অিীমন একসমে অনলাইমন আমিদন গ্রহণ ও অনুম াদন।   

 

৯.৫  সরকাভর  র্ানিাহন অভিদপ্তর 

২০১৯-২০২০ অি যিেমর সিাভদত কার্ যািভল : 



39 

 উপয়জলো নিব যোহী অনফসোরয়ের ব্যবহোয়রর জন্য প্রনিস্থোপক নহসোয়ব ৫০টি নমৎসুনবনি পোয়জয়রো সপোট য নকউএক্স নজপ ি  কয়র বরোদ্দ 

প্রেোি করো হয় য়ছ; 

 সরকোনর র্োিবোহি অনধেিয়রর জন্য ০২টি লোিবোহী নিনজং িযোি ি  করো হয় য়ছ  

 সজলো ও উপয়জলোর জন্য ০৯টি সকনবিক্রুজোর ও ১২টি নপেয়বোট এবং ৩০টি ইনঞ্জি ি  কয়র বরোদ্দ প্রেোি করো হয় য়ছ; 

 ৫০টি সরকোনর গোনেয়ি সিনহকযোল ট্রযোনকং নসয়স্টম সংয়র্োজি করো হয় য়ছ; 

 অয়কয়জো সঘোনষি ৩৪টি গোনে নিলোয়ম নবনি করো হয় য়ছ এবং নবনিলি ৯৩,৫১,১১২/-(নিরোিব্বই লক্ষ একোন্ন হোজোর একিি বোয়রো) 

টোকো সরকোনর সকোষোগোয়র জমো করো হয় য়ছ; 

 কোনরগনর ও মোদ্রোসো নিক্ষো নবিোয়গ ১১৩টি অয়কয়জো গোনে নবিোমূয়ল্য হস্তোন্তর করো হয় য়ছ; 

 সরকোনর র্োিবোহি অনধেিয়রর পনিম পোয়বযর ৫ম িলো িবয়ি নলফট স্থোপি করো হয় য়ছ; 

 সরকোনর র্োিবোহি অনধেিয়রর নিচ িলো  ১৫০ সকনিএ সজিোয়রটর, ইমোরয়জনি প্যোয়িল সরবরোহ ও স্থোপি করো হয় য়ছ  

 সরকোনর র্োিবোহি অনধেিয়রর নবনিন্ন কযোটোগনরর ৭৮১টি শূন্যপে পূরয়ণর ছোেপত্র সচয়  জিপ্রিোসি মন্ত্রণোলয়  পত্র সপ্ররণ করো হয় য়ছ; 

 সরকোনর র্োিবোহি সমরোমি কোরখোিো  ১১৩৮টি গোনের সমজর এবং ৮২৯৩টি গোনের মোইির সমরোমি কোজ করো হয় য়ছ; 

 সরকোনর র্োিবোহি অনধেিয়র কম যরি কম যচোরীয়ের সবিি িোিোনে অিলোইয়ির মোধ্যয়ম প্রেোি করো হয়ি;    

 সরকোনর র্োিবোহি অনধেিয়রর ৫৪৫ জি কম যচোরীয়ক প্রনিক্ষণ প্রেোি করো হয় য়ছ; 

 সরকোনর র্োিবোহি সমরোমি কোরখোিো  নবনিন্ন পনলয়টকনিকযোল ইিনস্টটিউট-এর ১১৫ জি নিক্ষোেীয়ক প্রনিক্ষণ প্রেোি করো হয় য়ছ; 

 জোনির নপিো বেবন্ধু সিখ মুনজবুর রহমোয়ির জন্মিিবোনষ যকী উের্োপি উপলয়ক্ষয গোনের নস্টকোর বিনর কয়র নবনিন্ন 

মন্ত্রণোল /নবিোগ/অনধেির/য়জলো/উপয়জলো  নবিরণ করো হয় য়ছ  

 জোনির নপিো বেবন্ধু সিখ মুনজবুর রহমোয়ির জন্মিিবোনষ যকী উের্োপি উপলয়ক্ষয সরকোনর র্োিবোহি অনধেিয়রর প্রধোি সগয়ট ০১টি 

নেনজটোল নেসয়ে সবোে য স্থোপি করো হয় য়ছ;  

 সরকোনর র্োিবোহি অনধেিয়রর প্রধোি অনফয়সর ৩  িলো  বেবন্ধু গ্যোলোনর স্থোপি করো হয় য়ছ; 

 বেবন্ধুর জীবি ও আেয়ি যর উপর নলনখি বই, প্রবন্ধ, নবনিন্ন পনত্রকোর কোটিং, ম্যোগোনজি, আয়লোকনচত্র ইিযোনে রোখোর জন্য গোনেয়ি 

ভ্রোম্যমোণ লোইয়েনর বিনরর কোজ চলমোি  

 কয়রোিো িোইরোস (য়কোনিে-১৯) আিোন্তয়ের নচনকৎসোয়ে য নবনিন্ন হোসপোিোয়ল েোক্তোরয়ের আিো-সিও োর কোয়জ ব্যবহোয়রর জন্য ঢোকো 

সজলো প্রিোসয়কর কোর্ যোলয়  ০৯টি এবং সরকোনর কম যচোরী হোসপোিোয়ল ০৪টি গোনে বরোদ্দ প্রেোি করো হয় য়ছ; 

 গোনের চোকো জীবোণুমুক্ত করোর লয়ক্ষয পনরবহণ পুয়লর প্রয়বিপয়ে গনিয়রোধক স্থোপিপূব যক জীবোণুিোিক সে করোর ব্যবস্থো সি ো হয় য়ছ;  

 সকোনিে-১৯ পনরনস্থনিয়ি সরকোনর র্োিবোহি অনধেিয়রর কম যচোরীয়ের সরোস্টোর নেউটি করো হয় য়ছ। কম যচোরীয়ের হোি সধো োর জন্য ০২টি 

সবনসি লোগোয়িো হয় য়ছ। সেঙ্গু মিো সংিমণ নবস্তোর করয়ি িো পোয়র সসজন্য নি নমি পুয়রোয়িো গোনে ও গোনের িলয়েি এবং সেি 

পনরষ্কোর ও কীটিোিক সে করো হয়ি; এবং 

 ওসমোিী স্মৃনি নমলিো িয়ির পনিম পোয়ি সরকোনর র্োিবোহি সমরোমি কোরখোিোর স্থোয়ি কোর পোনকযং সুনবধোসহ বহুিল িবি নিম যোয়ণর 

িকিো স্থোপিয অনধেির সেয়ক পোও ো র্ো । উক্ত িকিোর নবষয়  গি ১৪/০১/২০২০ এবং ০২/০৩/২০২০ িোনরখ সরকোনর র্োিবোহি 

অনধেিয়র সিো অনুনষ্ঠি হ । উক্ত সিো  সবসয়মন্ট দুটিয়ি এবং ২  সেয়ক ৮ম িলো পর্ যন্ত আধুনিক ও যুয়গোপয়র্োগী সমকোনিকযোল পোনকযং 

নসয়স্টম, নিচিলো ও ১ম িলো  গোনে সমরোমি কোরখোিো এবং ৯ম সেয়ক ২০িম িলো পর্ যন্ত অনফস নহসোয়ব ব্যবহোর করো র্োয়ব বয়ল 

নসিোন্ত হ । উনেনখি িয়থ্যর আয়লোয়ক িকিো প্রণ িপূব যক সরকোনর র্োিবোহি অনধেিয়র সপ্ররয়ণর জন্য ০৫/০৩/২০২০ িোনরয়খর স্মোরক 

িং-০৫.০৩.০০০০.০০৬.১৪.০০৯.১৫-২২৭৪ মূয়ল স্থোপিয অনধেিয়র পত্র সেও ো হয় য়ছ। সোম্প্রনিক সময়  সকোনিে-১৯ (কয়রোিো 

িোইরোস)-এর কোরয়ণ িকিো সপয়ি নবলম্ব হয়ি। িকিো পোও োর পর প্রয় োজিী  ব্যবস্থো েহণ করো হয়ব। 

২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা :  

 জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ামনর জেশতিাভষ যকী উদ র্াপন সিল করার লমক্ষয পভরিহণ কসিা প্রদান; 

 জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ামনর জীিন ও কম যর উপর ভডভজটাল ভডসমে প্রদশ যন;  

 উপমজলা ভনি যাহী ক যকতযামদর জন্য প্রভতস্থাপক ভহসামি ১০০টি ভজপ ক্রে; 

 কজলা ও উপমজলা প্রশাসমন ব্যিহামরর জন্য ২০টি জলর্ান (ককভিন ক্রুজার) ক্রে; 

 সরকোনর র্োিবোহি অনধেিয়র ব্যবহোয়রর জন্য ০১টি সরকোর ি ; 

 Digital Service Implementation Roadmap-2021 িাস্তিােন; 

  াননীে  ন্ত্রী/উপমদষ্টা/প্রভত ন্ত্রী পদ র্ যাদাসিন্ন ব্যভক্তিগ য ও প্রাভিকারভুক্ত ক যকতযামদর জন্য ৫০টি ভসডান কার ক্রে; 

 কজলা প্রশাসমনর ক যকতযামদর ব্যিহামরর জন্য প্রভতস্থাপক ভহসামি ৫০টি ভজপ ক্রে; 

 পর্ যো িয়ম সকল সমোটরর্োয়ি সিনহকযোল ট্রযোকোর সংয়র্োজি;  
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 সরকামরর রাজস্ব আদামের লক্ষয াত্রা অজযমন কার্ যকভর পদকক্ষপ গ্রহণ ; 

 ক যিারীর দক্ষতা বৃভদ্ধর লমক্ষয যুমগাপমর্াগী প্রভশক্ষণ প্রদান; 

 আধুভনক সুভিিাসিন্ন িহুতল কার পাভকযাংসহ ওোকযশপ িিন ভন যাণ; 

 আঞ্চভলক পর্ যামে জলর্ান পাভকযাং, ক রা ত এিাং কিভনাং কসন্টামরর সুভিিাসহ ওোকযশপ ভন যাণ; 

 কজলা পর্ যামে গাভড় পাভকযাং ও  টর ক কাভনক কিভনাং কসন্টামরর সুভিিাসহ ওোকযশপ ভন যাণ; 

 পুরোিি গোনে সংরক্ষণ বো েোনম্পং-এর জন্য জনম সংেহ; এিাং 

 ই-ফোইয়ল িনে নিষ্পনত্ত বৃনিকরণ। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা :   

SDG-এর ১৬.৭ ইভন্ডমকটর অনুর্ােী পভলভস ভসদ্ধান্ত গ্রহণকারী ক যকতযা ও  াঠ প্রশাসমনর ক যকতযাগমণর সাি যক্ষভণক ভনরভিভচ্ছন্ন র্ানিাহন 

কসিা প্রদান; 

 িবনিয় োয়গর সম  িোরী েোইিোর নিয় োগ  

 জিবয়লর স্বল্পিো দূরীকরয়ণ অনধেিয়রর নবনিন্ন কযোটোগনরর ৭৮১টি শূন্যপে পূরয়ণর ছোেপত্র সচয়  জিপ্রিোসি মন্ত্রণোলয়  পত্র সপ্ররণ করো 

হয় য়ছ এবং অগ যোয়িোেোম হোলিোগোে সংয়িোধয়ির কোর্ যিম েহণ; 

 প্রযুনক্ত জ্ঞোিসম্পন্ন জিবল বিনরর লয়ক্ষয প্রনিক্ষণ প্রেোি; 

 নবনিন্ন পনলয়টকনিকযোল ইনভন্সটিউয়টর নিক্ষোেীয়ের আধুনিক প্রনিক্ষণ প্রেোি  

 সরকোয়রর সকন্দ্রী  ও মোঠ প্রিোসয়ি নিরবনিন্ন ও মোিসিি পনরবহণ সসবো নিনিিকরয়ণর লয়ক্ষয সমোটরর্োি/জলর্োি ি /সংেহ এবং 

সরবরোহ; এবং 

 সরকোনর র্োিবোহি সমরোমি কোরখোিোর গোনে সমরোময়ির সোমথ্যয বৃনির লয়ক্ষয অনধকির আধুনিকো ি; 

 (২)  SDG Goal 11-এর অাংশ ভহসামি ক যকতযামদর ভনরাপদ, ভনি যরমর্াগ্য ও কটকসই র্ানিাহন সুভিিা প্রদান করা হমি। 

দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ : 

 সরকাভর র্ানিাহন অভিদপ্তমরর সাংমশাভিত অগ যামনাগ্রা  চূড়ান্তকরণ; 

 সরকাভর স্বামি য অভিদপ্তমরর ৩ে ও ৪ি য কেভণর শূন্য পদ সরাসভর ভনমোমগর  াধ্যম  পূরণ; 

 সরকামরর ককন্দ্রীে ও  াঠ প্রশাসমন ভনরভিভচ্ছন্ন ও  ানসম্মত পভরিহণ কসিা ভনভশ্চতকরমণর লমক্ষয ক াটরর্ান/জলর্ান ক্রে/সাংগ্রহ এিাং 

িরাে প্রদান; 

 প্রযুভক্ত জ্ঞান সিন্ন জনিল বতভরর লমক্ষয প্রভশক্ষণ প্রদান; 

 সরকাভর র্ানিাহন ক রা ত কারখানার জােগাে গাভড় পাভকযাং ও  টর কিভনাং কসন্টার-এর সুভিিাসহ আধুভনক ওোকযশপ ও অভিমসর 

জন্য িহুতল িিন ভন যাণ;  

 কজলা পর্ যামে সরকাভর গাভড় ক রা ত, পাভকযাং ও  টর ক কাভনক কিভনাং-এর সুভিিাসহ ওোকযশপ ভন যাণ; এিাং 

 সরকাভর জলর্ান ক রা মতর জন্য কনৌর্ান ক রা ত কারখানা ভন যাণ। 

 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  :  

শুদ্ধািার প্রভশক্ষণ িল ান। প্রভশক্ষমণ দুনীভতয ও শৃঙ্খলাজভনত ভিষমে প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমচ্ছ। কজলা/উপমজলা পর্ যামে ক ািাইল অযাপ/ 

software-এর  াধ্যম  গাভড়র টাোর-টিউি ও ব্যাটাভরর িাভহদা ভনিন্ধন ও সরিরাহ করা হমচ্ছ। 

ই-গিন্যযান্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : ই-নভির কার্ যক্র  িল ান। গাভড় িরাে এিাং গাভড় ক রা মতর ভিষমে ব্যিহারকারী 

ক যকতযামক ক ািাইমল এস.এ .এস.-এর  াধ্যম  জাভনমে কদওো হে। কজলা ও উপমজলাে িামজট িরাে এিাং গাভড় ব্যিহামরর না-দাভি ই-

ক ইমল কপ্ররণ করা হে। 

 

 

৯.৬ মুদ্রণ ও প্রকাশনা অভিদপ্তর  

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অভিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলামদশ সরকামরর জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের একটি সাংযুক্ত সাংস্থা। এর সদর দপ্তর ঢাকার 

কতজগাঁও ভশল্প এলাকাে অিভস্থত স্বািীন সাি যমিৌ  িাাংলামদমশর অভুযদমের সমে সমে সরকাভর মুদ্রণ, কলখ সা গ্রী, ির  ও প্রকাশিো এিাং 

কেশনাভর অভিমসর উিরসূভর ভহসামি তৎকালীন সাংস্থাপন  ন্ত্রণালমের জোনরকৃি Regulation No-G11/1p-13/72-1002, dated-30 
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August ১৯৭২ ক াতামিক মুদ্রণ, কলখসা গ্রী, ির  ও প্রকাশনা পভরদপ্তর প্রনিষ্ঠো লোি কয়র। পরিতীকামল সরকামরর ভনরাপিাসাংক্রান্ত 

কগাপনীে মুদ্রমণর প্রমোজন ভ টামনার জন্য ১৯৭৫ ভিষ্টামে িাাংলামদশ ভনরাপিা মুদ্রণালে স্থাপন করা হে। সরকার ২৬-০৪-২০০৫ তাভরমখ 

পভরদপ্তরটিমক অভিদপ্তমর উন্নীত কমর। ১৫-০৬-২০১০ তাভরমখ  মুদ্রণ, কলখ সা গ্রী, ির  ও প্রকাশনা অভিদপ্তমরর না  পভরিতযন কমর ‘মুদ্রণ ও 

প্রকাশনা অভিদপ্তর’ (নেনপনপ) িোমকরণ হে।  হাপভরিালক অভিদপ্তমরর প্রিান। তাঁর ভনেন্ত্রণািীন অভিস ও কপ্রসসমূহ ভনম্নরূপ : 

(1) িাাংলামদশ সরকানর মুদ্রণালে (ভিভজমপ্রস)। 

(2) গিন যম ন্ট ভপ্রভন্টাং কপ্রস (ভজভপ কপ্রস)। 

(3) িাাংলামদশ ভনরাপিা মুদ্রণালে (নবএসনপনপ)। 

(4) িাাংলামদশ ির  ও প্রকাশনা অভিস (নবএফনপও)। 

(5) িাাংলামদশ কেশনাভর অভিস (নবএসও)। 

 

এ  োড়াও এ অভিদপ্তমর ভনম্নিভণ যত ০৮টি আঞ্চভলক অভিস রমেমে :  

(1) ঢাকা আঞ্চভলক অভিস, কতজগাঁও, ঢাকা।  

(2) িিগ্রা  আঞ্চভলক অভিস, িিগ্রা ।  

(3) খুলনা আঞ্চভলক অভিস, খুলনা।  

(4) িগুড়া আঞ্চভলক অভিস, িগুড়া। 

(5) িভরশাল আঞ্চভলক অভিস, িভরশাল। 

(6) রাংপুর আঞ্চভলক অভিস, রাংপুর। 

(7) ভসমলট আঞ্চভলক অভিস, ভসমলট।  

(8)  ে নভসাংহ আঞ্চভলক অভিস,  ে নভসাংহ। 

মুদ্রণ ও প্রকোিিো অনধেির ২০১৯-২০২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

  ে নভসাংহ ভিিামগ একটি আঞ্চভলক অভিস িালু করা হমেমে;  

 ক্রে কার্ যক্রম  ইভজভপ িালু করা হমেমে; 

 অ র একুমশ গ্রন্থ ক লাে  এ অভিদপ্তমরর সভক্রে অাংশগ্রহণ; 

 অনলাইমন কসিা প্রদামনর লমক্ষয ভি.ভজ. কপ্রমসর ওমেিসাইমট আপমডমটড কগমজট সাভি যাং পদ্ধভত িালু করা হমেমে; 

 অভিদপ্তমরর প্রিান কার্ যালমে ১টি ১০০০ ককভজসিন্ন ভলিট স্থাপন করা হমেমে; 

 ভিভজ কপ্রমসর মুদ্রণ কার্ য সিাদনামি য ৫টি িাই কালার সি যাধুভনক স্বোংভক্রে পারমিভক্টাং মুদ্রণর্ন্ত্র, ২টি ভসভপটি ক ভশন, ২টি ভেভিাং; 

 ক ভশন এিাং ৩টি কাটি যাং ক ভশন স্থাপমনর জন্য ২৭.১১ ককাটি টাকার সাংমশাভিত উন্নেন প্রকল্প প্রস্তাি গ্রহণ করা হমেমে; 

  াননীে প্রিান  ন্ত্রীর প্রদি ভনমদ যশনা ক াতামিক ‘গিন যম ন্ট ভপ্রভন্টাং কপ্রস (ভজভপভপ) এিাং িাাংলামদশ ভসভকউভরটি ভপ্রভন্টাং কপ্রস;  

 (ভিএসভপভপ)-এর সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ শীষ যক প্রকমল্পর আওতাে ২টি  াভি কালার অিমসট ভপ্রভন্টাং ক ভশন, ২টি অমটাম টিক কপপার; 

 কাটিাং ক ভশন এিাং ৪টি বুক ভেভিাং ক ভশন ক্রেপূি যক সরিরাহ গ্রহণ করা হমেমে; 

 ৩৩ জি কম যচোরীর সপিিি মঞ্জুর করো হয় য়ছ; 

 ৪৬ জি কম যচোরীর নপআরএল ছুটি মঞ্জুর করো হয় কে;  

 গিি যয়মন্ট সপ্রনন্টং সপ্রয়সর ক ভশনসমূমহর সুরক্ষা ও উপমর্াগী ক যপভরমিশ সৃভষ্টর লমক্ষয শাখার ৭০% অাংমশ শীতাতপভনেভন্ত্রত করা 

হমেমে;  

 সপ্রয়সর সাভি যক ভনরাপিা ব্যিস্থার জন্য কপ্রমসর ভিভিন্ন শাখাে, কভরমডামর ও কপ্রস অিযন্তমর ৪৮টি ভস. ভস কযাম রা স্থাপন করা হমেমে; 

 িাইভন্ডাং শাখার ৫০% অাংশ শীতাতপভনেভন্ত্রত করা হমেমে; 

 অন লাইন ভডভজটাল কোর ম্যামনজম ন্ট ভসমে  িালু করা হমেমে; 

 অয়ে যর নবনিময়  বোংলোয়েি সগয়জয়ট নবজ্ঞনি প্রচোর বোবে এবং বই ও প্রকোিিো নবি  বোবে সমোট প্রোনি ১,০৮,২৮,৮৬৮/- (এক সকোটি 

আট লক্ষ আটোি হোজোর আটিি আটষনট্র) টোকো; 

 নিকোহিোমো ফ য ও নবনিন্ন নবি য়র্োগ্য ফ য নবি  বোবে সমোট প্রোনি ৮,২৯,১৯,৫৫৮/- (আট সকোটি ঊিনত্রি লক্ষ উনিি হোজোর পাঁচিি 

আটোন্ন) টোকো; 

 কম যকিযো/কম যচোরীয়ের আগমি ও প্রস্থোি র্েোসময়  নিনিিকরয়ণর লয়ক্ষয বোয় োয়মনট্রক হোনজরো চোলু করো হয় য়ছ; এিাং 

 ভসভকউভরটি কেইন কপপার (কাভি যজ কপপার) ভিমদশ কিমক আ দাভন/ক্রে কমর ৬৪টি কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের কিজাভরমত সরাসভর 

সরিরাহ করা হে।  

কম যপনরকল্পিো ২০২০-২০২১ : 
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 কপ্রসসমূমহ অমটাম শন ভসমে  িালুকরণ ও আধুভনকীকরণসহ িাাংলামদশ সরকাভর মুদ্রণালেমক (ভি.ভজ.কপ্রস) আধুভনকােমনর জন্য 

‘ভি.ভজ. কপ্রমসর মুদ্রণ কাজ সিাদনাি য িাই কালার সি যাধুভনক স্বোংভক্রে পারমিভক্টাং মুদ্রণর্ন্ত্র, ভসটিভপ ক ভশন, ভেভিাং ক ভশন, কাটিাং 

ক ভশন স্থাপন প্রকল্প’ এিাং গিন যম ন্ট ভপ্রভন্টাং কপ্রস ও িাাংলামদশ ভনরাপিা মুদ্রণালমের (Capacity Building of Government 

printing Press (GPP) & Bangladesh Security Printing Press (BSPP) শীষ যক প্রকল্প িাস্তিােন; 

 কপ্রসসমূমহর সক্ষ তা বৃভদ্ধর জন্য আধুভনক প্রযুভক্তর উন্নত ামনর ক ভশন ক্রো করা; 

 ভনি যাভরত স মে কগমজট মুদ্রণ ও ওমেিসাইমট প্রকাশ করা; 

 ক যিারীমদর দক্ষতা বৃভদ্ধর জন্য অিযন্তরীণ ও বিমদভশক প্রভশক্ষমণর ব্যিস্থা করা; 

  ঞ্জুভরকৃত শূন্যপমদ জনিল ভনমোগ ভনভশ্চতকরণ; এিাং 

 ক যিারীমদর জন্য প্রমোজনীে আিাসমনর ব্যিস্থা করা। 

SDG-এর লয়ক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা :  

SDG  লক্ষয  াত্রা অজযমনর লয়ক্ষয  ানসম্মত কাজ ও উৎপাদনমুখী ক যসাংস্থান ভনভশ্চত করা এিাং মুদ্রণ ও প্রকাশনা কসিার 

 ানউন্নেন ও দক্ষ প্রভতষ্ঠান ভহসামি গমড় কতালা;  

 

দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ;   

 সরকোয়রর সকল মুদ্রণ, প্রকাশনা ও কেশনাভর সরবরোয়হর ভিষমে সরকারমক সহােতা প্রদান; 

 সরকামরর িাভহদা অনুর্ােী ভিভিন্ন পািভলক পরীক্ষোর প্রনপত্র ভনরাপিার সমে মুদ্রণ ও সরিরাহ; 

 সপ্রসসমূয়হ ক যরত কাভরগভর ক যিারীমদর জন্য র্মিাপযুক্ত কাভরগভর প্রভশক্ষণ প্রদান করা; 

 িাাংলামদমশর তাভলকাভুক্ত সকল সরকাভর অনফয়স ব্যিহামরর জন্য িাভহত কেশনাভর সরিা াভদ সাংগ্রহ ও ভিতরণ করা; 

 অভিস/ কপ্রসসমূমহর জন্য  ালা াল সাংগ্রহ, ভিতরণ করা ও  জুত  ালা ামলর পরীক্ষো-নিরীক্ষোকরণ; 

 ি য ও কেশনাভর দ্রব্যাভদর জন্য সকল সরকাভর অভিস কর্তযক দাভখলকৃত িাভহদাপত্র পরীক্ষো-নিরীক্ষোকরি সরিরামহর প্রমোজনীেতা 

ভনি যারণ; 

 সকল প্রকার েযান্ডাড য ও নন-েযান্ডাড য ি য,  সরকাভর জান যাল,  প্রকাশনী,  আইন,  ভিভি,  প্রভিিান,  কগমজট ইতযাভদ মুদ্রণ ও সকল 

সরকাভর অনফয়স তা সরিরাহকরণ; 

 জাতীে িামজট, ভনি যািন কভ শমনর ভনি যািভন ব্যামলাট কপপার ও অন্যান্য প্রমোজনীে মুদ্রণ, জাতীে সাংসমদর কার্ যািভল ও সাংসদ 

ভিতকযসহ অন্যান্য মুদ্রণ, কভপ েযাি,  জাতীে সঞ্চেপত্র, ওমেজ আন যার কডমিলপম ন্ট িন্ড,  রাষ্ট্রােত্ত ব্যাাংকসমূমহর কিকসহ ভিভিন্ন 

সাংস্থার কগাপনীে ও অভতমগাপনীে মুদ্রণ কাজ সিন্নকরণ; 

 সরকাভর অভিসসমূমহ ি য ও কেশনাভর দ্রব্যাভদ সরিরামহর অনুকূয়ল প্রমোজনীে অি য িরােসহ উক্ত দ্রব্যোভদ সরিরামহর লয়ক্ষয 

অভিসসমূহ তাভলকাভুক্তকরণ; 

 কিসরকাভর কপ্রস তাভলকাভুক্তকরণ ও মুদ্রমণর সকল কাজ তদারভককরণ; 

 স ে ত সরকাভর ডামেভর ও কযামলন্ডার মুদ্রণ ও সরিরাহ করা;  

 হাইমকামট যর কডি করিামরন্স, জাতীে সাংসমদর প্রন ও প্রমনাির মুদ্রণ; এিাং 

 জাতীে ভদিস ও ভিভিন্ন উৎসিসমূহ পালন। 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  :  

অভিদপ্তরািীন অভিস/ কপ্রসসমূমহ ক্রে কার্ যক্র  স্বচ্ছতা আনেমন এিাং অভিকতর প্রভতমর্াভগতা ভনভশ্চত করমণর লয়ক্ষয দর প্রস্তোব গ্রহমণর স্থান 

ভহমসমি অভিদপ্তরািীন অভিস/মপ্রসসমূহ োড়াও জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে এিাং ঢাকার ভিিাগীে কভ শনার কার্ যালমে দরপত্র িাি রাখা হে। 

তাোড়া ওমেি সাইট কিমক ডাউনমলামডর  াধ্যম  দরপত্রদভলল সাংগ্রমহর অিাি সুমর্াগ কদওো হমেমে। 

 

ই-গিমন যন্স/ ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

 DPP store management soft ware তিা ই-ইনমিনটভর ভসমে  িালুকরণ র্া িতয ামন পাইলটিাং পর্ যামে রমেমে; 

 এ কপ্রমসর অিযন্তমর শীতাতপভনেভন্ত্রত অতযাধুভনক ক ভশন শাখা বতভর করা হমেমে; 

 ভিভিন্ন কিাড য/ভিশ্বভিদ্যালে, কজলা প্রশাসন এিাং প্রতযাশী সাংস্থা কিমক আগত ক যকতযামদর সা ভেক অমপক্ষার জন্য কপ্রমসর প্রিান কগট 

সাংলগ্ন ১টি এভিভকউটিি লাউি স্থাপন ও ১টি কহল্প কডস্ক িালু করা হমেমে; 
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 কপ্রমস মুভদ্রত গুরুত্বপূণ য ডকুম ন্টস সাংরক্ষণ ও ১টি লাইমেভর ভন যাণ করা হমেমে। উক্ত লাইমেভরমত মুভক্তযুদ্ধ কন যার ও িেিন্ধু কন যার 

ভন যাণ করা হমেমে; এিাং 

 গিি যয়মন্ট নপ্রনন্টং সপ্রয়সর সস্টোর িোখো  মোলোমোল সংরক্ষয়ণর নিনমত্ত অিলোইি সস্টোর ম্যোয়িজয়মন্ট সফটও যোর চোলুকরণ। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 

 অভিদপ্তমর ক যকতযামদর দ্রুি কর্াগামর্াগ করার প্রমোজমন ইন্টারমনট ব্যিহামরর সুভিিামি য অভিমসর ভিতমর WiFi সুভিিা ভিদ্য ান; এিাং 

 দক্ষতা ও  ানউন্নেমনর জন্য ২০১৯-১২০ অি যিেমর ক যকতযা/ক যিারীমক নবনিন্ন  নবষয়  অিযন্তরীণ প্রভশক্ষণ প্রদান করো হয় য়ছ। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  :  

২০১৯-২০ অে যবছয়র িথ্য সরবরোহ জন্য ৩টি আয়বেি পোও ো ভগমেমে। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তবোন ি উয়েখয়র্োগ্য কার্ যক্র  : ম মিনসংহ নবিোয়গ এ অনধেিয়রর ১টি আঞ্চনলক অনফস চোলু করো হয় য়ছ। 

৯.৭ সরকোনর  কম যচোরী হোসপোিোল 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল 

কসিার না   ২০১৭-১৮ অি যিেমর সিন্ন 

িভহঃভিিামগ ভিভকৎসাপ্রাপ্ত করাগী ১৯৮৮৬৬ 

অন্তঃভিিামগ ভিভকৎসাপ্রাপ্ত করাগী (শয্যা ব্যিহামরর হার) ৫৪.৯২% 

জরুভর ভিিামগ ভিভকৎসা প্রাপ্ত করাগী ৬৫০০ 

অপামরশন সাংখ্যা ১৫৭৪ 

ল্যািমরটভর পরীক্ষা ৯৮৭৩৯ 

ইভসভজ পরীক্ষা ৭৬৭৪ 

ইমকা পরীক্ষা ১১০৯ 

এি-কর পরীক্ষা ** ১৫২৪৫ 

ভসটি স্কযান পরীক্ষা ৪৮ 

আলিাসমনাগ্রা  পরীক্ষা ৮৫৫২ 

এমন্ডাসকভপ পরীক্ষা ১৪২ 

কমলানমস্কাভপ পরীক্ষা ১০২ 

নর াল কডভলিাভর ১৫ 

মৃতুয ৩০ 

 

 সমন্দহজনক কমরানা আক্রান্ত করাগীমদর নমুনা পরীক্ষার জন্য ভরমেল টাই  ভপভসআর ক ভশন ক্রেপূি যক স্থাপন কমর নমুনা পরীক্ষা শুরু;  

 সরকাভর ক যিারীমদর কমরানা ভিভকৎসা ভনভশ্চতকমল্প সরকাভর ক যিারী হাসপাতালমক কমরানা কডভডমকমটড হাসপাতামল রূপান্তর;   

 কমরানা আক্রান্ত করাগীমদর জন্য ১০টি High Flow oxygen nasal cannula ক্রে;   

 করাগীমদর জন্য কসিাল অভিমজন লাইন সম্প্রসারণ;  

 ১টি ভিভিআইভপ ১টি ভিআইভপ ককভিমনর জন্য আধুভনক কিডসহ র্ন্ত্রপাভত ক্রে;এবং 

 ভিভিন্ন ককভিন ও ওোমড যর জন্য ২৮টি 3 Function Electric Hospital Bed ক্রে;  

 
২০২০-২১ অি যিেমর ক যপভরকল্পনা : 

 হাসপাতামলর িভহভি যিামগ আগত সকল সরকাভর ক যিারী এিাং তামদর পভরিামরর সদস্যমদর ১০০ িাগ স্বাস্থয কসিা প্রদান; 

 অন্তভি যিামগ শয্যা ব্যিহামরর হার ৭০ িামগ উন্নীতকরণ; 

 হাসপাতামলর ল্যািমরটভরমত ১,৩৩,০০০ পরীক্ষা সিাদন, ৯,০০০ ইভসভজ, ১৮০০ ইমকা, ১৬,০০০ এিমর, ১১,০০০ আলিাসমনাগ্রা , 

২০০টি এমন্ডাসমকাভপ, ২৫০টি কমলানমস্কাভপ পরীক্ষা; 

 ১,৬০০ অপামরশন সিন্নকরণ; 

  ঞ্জুভরকৃত সকল পমদ জনিল ভনমোগ/পদােন ভনভশ্চতকরণ;  

 হাসপাতামলর সক্ষ তা বৃভদ্ধর লমক্ষয ১৫০ শয্যা ভিভশষ্ট হাসপাতালটিমক ৫০০ শয্যা ভিভশষ্ট হাসপাতামল উন্নীতকরমণর উমেমে 

ভিদ্য ান ০৪ তলা িিনটির ১৬ তলা প যর্ন্ত ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ; 

 করাগীমদর জন্য ভডভজটাল আইভড কাড য (ম ভডমকল কাড য) প্রিতযন;   
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 ইভপআই কার্ যক্রম র আওতাে  া ও ভশশুমদরটিকা দান; 

 ডটস কসন্টার হমত র্ক্ষা করাগীমদর প্রমোজনীে ঔষুি প্রদান;  

 দুমর্ যাগকালীন (কডঙ্গু , কমরানা ইতযাভদ) ভিমশষাভেত স্বাস্থয কসিা প্রদান; এিাং 

 পভরিার পভরকল্পনাসাংক্রান্ত স্বাস্থয কসিা প্রদান।  

দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ :  

িতয ান ১৫০ শয্যা ভিভশষ্ট হাসপাতালমক ৫০০ শয্যাে উন্নীতকরমণর লমক্ষয ভিদ্য ান ৪ তলা িিনমক ১৬ তলাে ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারমণর লমক্ষয 

গত ১২  াি য ২০১৯ তাভরখ অনুভষ্ঠত একমনক সিাে ‘সরকাভর ক যিারী হাসপাতালমক ৫০০ শয্যা ভিভশষ্ট হাসপাতামল উন্নীতকরণ’ শীষ যক 

প্রকমল্পর ভডভপভপ অনুম াদন করা হমেমে। ভডভপভপ অনুর্ােী কিৌত অিকাঠাম া উন্নেন কার্ যক্রম র পাশাপাভশ আধুভনক ক ভডকযাল র্ন্ত্রপাভত 

সাংমর্াজন ও জনিল কাঠাম া বৃভদ্ধ করা হমি।   

ই-গিন্যযান্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  :  

২০১৯-২০ অি যিেমর হাসপাতামলর সাভি যক কসিার  ামনান্নেমনর জন্য কসিা গ্রহণকারীমদর পভরতুভষ্টর লমক্ষয একটি সফ্ টওেযার 

বতভর করা হমেমে। িমল কসিা গ্রহণকারীরা ইম ইমলর  াধ্যম  ভনভু যল ভরমপাট য পামিন। অিযন্তরীণ কর্াগামর্াগ সহজীকরমণর জন্য ইন্টারক  

সাভি যস িালু করা হমেমে। িমল হাসপাতামলর ক যিারীমদরসহ করাগীরা ককামনা সাভি যমসর জন্য ইন্টারক  ব্যিহার কমর কসিা পামচ্ছ। 

হাসপাতামল ৬  ামসর ভনমম্ন ভশশুমদর জন্য ওমেল কিভি ভক্লভনক স্থাপন করা হমেমে। িমল ৬  ামসর ভনমির ভশশুমদর কর্ ককান লুকাভেত 

করামগর সঠিক করাগ ভনণ যে হমচ্ছ।  

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  মতা অন্য ককামনা ভিষে : প্রভতিের এ হাসপাতাল হমত সম্মাভনত হজ্জ্ব র্াত্রীমদর (৩০০০-৩৫০০ জন) ভিনা মূমল্য 

ম্যাভননজাইটিস ও ইনফ্লুমেিা িযাকভসন প্রদান পূি যক আন্তজযাভতক স্বাস্থয সনদ প্রদান করা হে।   
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১০.  াঠ প্রশাসন 

 াঠ পর্ যামে ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে, কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে এিাং উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর কার্ যালমের পদ সৃজন, 

জনিল ভনমোগ এিাং িামজট িরাে জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের  াধ্যম  সিাভদত হে।  াঠ প্রশাসমন ক যরত ভিিাগীে কভ শনার, কজলা 

প্রশাসক, অভতভরক্ত কজলা প্রশাসক, উপমজলা ভনি যাহী অভিসার এিাং ভি.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডামরর ক যিারীগণ ২০২১ ভিষ্টামের  মধ্য 

িাাংলামদশমক একটি  ধ্য আমের কদমশ উন্নীতকরমণর লমক্ষয কার্ যক্র  গ্রহণ, ভডভজটাল িাাংলামদশ ভিভন যাণ, দাভরদ্রযভিম ািন, আধুভনক র্ভভ  

ব্যিস্থাপনা, পভতত/খাস জভ  উদ্ধার, দুনীভত প্রভতমরাি, আইন-শৃঙ্খলা পভরভস্থভত ভনেন্ত্রণ, দ্রব্যমূল্য ভনেন্ত্রণ, খাদ্যদ্রমব্য কিজাল ভিমরািী অভির্ান 

পভরিালনা, ক্রীড়া ও সাাংস্কৃভতক ক যকামণ্ডর উন্নেন,  ানসম্মত ভশক্ষা ভনভশ্চতকরণ, জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল িাস্তিােন, িাভষ যক উন্নেন 

ক যসূভির আওতাে গৃহীত উন্নেন প্রকল্প িাস্তিােন, গ্রা ীণ অিকাঠম ার উন্নেন, দুমর্ যাগ ক াকাভিলা,  ানি পািার প্রভতমরাি, ভিভিন্ন সা াভজক 

স স্যা কর্ ন-কর্ৌন হেরাভন, নারী ও ভশশু ভনর্ যাতন,  াদক ব্যািসা ও কসিন, কিারািালান, কর্ৌতুক, িাল্যভিিাহ প্রভতমরাি, আই.ভস.টি. ও 

কভিউটারভিভিক কসিা ভিকাশ, কদমশর অভিকাাংশ প্রািভ ক ভিদ্যালমে ভ ড-কড ভ ল প্রদান, ভশক্ষাপ্রভতষ্ঠান দশ যন/পভরদশ যন, ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীর 

কল্যাণ, স্থানীে সরকারসমূহমক সহােতা প্রদান, সৃজনশীল উদ্ভািনী কার্ যক্র  িাস্তিােন, দুমর্ যাগ ক াকামিলা এিাং ভনি যািনসহ স মে স মে 

সরকার আমরাভপত অন্যান্য কার্ যক্র  সিাদন কমর িামক। ভনমম্ন  াঠ প্রশাসমনর উমল্লখমর্াগ্য কামজর িণ যনা প্রদান করা হমলা : 

১০.১  ঢাকা ভিিাগ 

ঢাকা ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে: 

 ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে, ঢাকা কর্তযক ইন-হাউজ প্রভশক্ষণ আমোজন কমর োিমদর ভিভিন্ন ভিষমে প্রভশক্ষণ প্রদান করা 

হে। কর্ ন : সরকাভর ক যিারী ( শৃঙখলা ও আভপল) ভিভি ালা ২০১৮,  ই-িাইভলাং, গণক যিারী শৃঙখলা (ভনেভ ত উপভস্থভত) 

অধ্যামদশ-১৯৮২, সরকাভর ক যিারী (ভনেভ ত উপভস্থভত) ভিভি ালা ২০১৯, সরকাভর ক যিাভর (আিরণ) ভিভি ালা-১৯৭৯, 

সভিিালে ভনমদ যশ ালা-২০১৪, সরকাভর িাকভর আইন ২০১৮, িাকভর রীভতনীভত ও সুশাসন, ভডভজটাল নভি ব্যিস্থাপনা, অভিমর্াগ 

ভনষ্পভি, ভশষ্টািার ও জনসািারমণর সামি ব্যিহার, িাাংলামদশ র্ভভ  ব্যিস্থাপনা, তথ্য অভিকার আইন। এোড়া ৩ে কেভণর 

ক যিারীমদর ভিিাগীে  া লার ভনষ্পভি করা হে। 

 র্ভভ  রাজস্ব প্রশাসমন ক যরত ক যকতযা ও ক যিারীগমণর অাংশগ্রহমণ ই-না জাভর ভিষেক প্রভশক্ষণ, র্ভভ  ব্যিস্থাপনা ভিষেক 

প্রভশক্ষণ, ভডভজটাল করকড য রুম র কামজর গভতশীলতা আনেমনর জন্য িারপ্রাপ্ত ক যকতযা (করকড য রু ) এিাং করকড য রু  সহকারী কক 

প্রভশক্ষণ, ভিিাগীে রাজস্ব সমম্মলন আমোজন, অভতভরক্ত কজলা প্রশাসক (রাজস্ব/এলএ) গমণর অাংশগ্রহমণ ভিভডও কনিামরন্স এর 

 াধ্যম  ভিমশষ রাজস্ব সিা আমোজন, আেেণ প্রকল্প িাস্তিােন করার জন্য ঢাকা ভিিামগর সকল কজলা প্রশাসকমক ভনমদ যশনা 

প্রদান, আন্তঃমজলা ও  আন্তঃভিিাগীে কখো ঘাট/লঞ্চ ঘাট ইজারা প্রদান, সরকাভর পাওনা আদাে আইন, ১৯১৩ এর ৩ (৩) 

িারা ক াতামিক কজনামরল সাটি যভিমকট অভিসামরর ক্ষ তা প্রদান। 

 ভিিাগীে পর্ যামে শুদ্ধসুমর জাতীে সাংগীত পভরমিশন প্রভতমর্াভগতা ২০২০ আমোজন, ভিজে ফুল প্রভতমর্াভগতার আমোজন, জাতীে 

প্রািভ ক ভশক্ষা পদক ২০১৯-এর ভিিাগীে িাোই প্রভতমর্াভগতা, ঢাকা অঞ্চমলর উপিাষা: রূপ বিভিত্র অনুসন্ধান, সাংরক্ষণ ও 

সম্ভািনা শীষ যক ক যশালার আমোজন, এ কার্ যালমের শুদ্ধািার পুরস্কার ২০২০ প্রদান, জভেতা অমন্বষমণ িাাংলামদশ শীষ যক 

কার্ যক্রম র আওতাে ৫টি কযাটাগভরমত কেষ্ঠ ভনি যাভিত জভেতামদর ভিিাগীে পর্ যামে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান আমোজন, ঢাকা 

ভিিাগীে উন্নেন স ন্বে কভ টির ক াট ০৪টি সিার আমোজন, ঢাকা ভিিামগ শুদ্ধািার ককৌশল ক য পভরকল্পনার আমলামক সুশাসন 

প্রভতষ্ঠার ভনভ ি অাংশীজমনর অাংশগ্রহমণ ক াট ০২টি সিার আমোজন, ঢাকা ভিিামগর অভতভরক্ত কজলা প্রশাসক (ভশক্ষা ও 

আইভসটি)মদর ভনমে ভশক্ষা, আইভসটি ও উদ্ভািন সাংক্রান্ত ভিষোভদর উপর ক াট ০৪টি ভিভডও কনিামরন্স এর আমোজন, জাতীে 

শুদ্ধািার ককৌশল িাস্তিােমনর লমক্ষয ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে, ঢাকার বনভতকতা কভ টির ক াট ০৪টি সিার আমোজন, 

২০১৯-২০ অি যিেমর গ্রা ীণ অিকাঠাম া রক্ষনামিক্ষণ (টিআর) ক যসূিীর আওতাে ১  ভকভস্তমত এিাং ২ে ভকভস্তমত নন কসালার 

খামত প্রকল্প িাস্তিােমনর জন্য নগদ অি য উপিরাে প্রদান, ২০১৯-২০ অি যিেমর গ্রা ীণ অিকাঠাম া রক্ষনামিক্ষণ (টিআর) ক যসূিীর 

আওতাে ১  ভকভস্তমত এিাং ২ে ভকভস্তমত কসালার কহা  ভসমে  প্রকল্প িাস্তিােমনর জন্য উপিরাে প্রদান, তথ্য অভিকার 

িাস্তিােমন অমিক্ষণ (সুপারভিশন ও পভরিীক্ষণ ঢাকা ভিিাগীে কভ টির ক াট ০৪টি ভিভডও কনিামরন্স অনুভষ্ঠত হে।  
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তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা-০৮টি, সরিরাহকৃত তমথ্যর 

সাংখ্যা-০৭টি এিাং একটি আমিদন অসম্পূণ য হওোে আমিদনকারীর সামি কিামন কর্াগামর্াগ করা হমেভেল। ভকন্তু আমিদনকারী 

কর্াগামর্াগ কমরনভন।   

 জাতীে কিারািালান সিা, সড়ক ও  হাসড়মক দূঘ যটনা হ্রামসর কার্ যক্র  গ্রহণ, জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ামনর 

জেশতিাভষ যকী উদর্াপন সাংক্রান্ত কার্ যক্র  গ্রহণ, কিগ  করামকো পদক  মনানেমনর কার্ যক্র  গ্রহন, জনপ্রশাসন পদক  মনানেমনর 

কার্ যক্র  গ্রহণ, ঢাকা ভিিাগীে কিারািালান ভনমরাি আঞ্চভলক টাস্কমিাস য এর সিা আমোজন, আইন শৃঙ্খলা কভ টির সিা, ভিভিন্ন 

ভদিস উদর্াপন সাংক্রান্ত কার্ যক্র  গ্রহণ, আইন শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত ককার কভ টির সিা আমোজন সাংক্রান্ত। 

 এ কার্ যালমের তথ্য িাতােন হালনাগাদরকণ, ইমনামিশন কভ টির সিা আমোজন, ভিভডও কনিামরন্স আমোজন ও ঢাকা ভিিামগর 

অনুভষ্ঠত ভিভডও কনিামরমন্সর তথ্যাভদ কপ্ররণ, ইমনামিশন কশামকভসাং ও কসভ নার আমোজন, ভডভজটাল কসিা িালুকরণ, ঢাকা 

ভিিাগািীন প্রশাসমন ক যরত-ক যিারীমদর আইভসটি ভিষেক প্রভশক্ষণ, ই-িাইভলাং ভিষেক প্রভশক্ষণ,  াভসক ভিভিক কসরা োি 

িাোই ও পুরস্কার প্রদান, ভনেভ ত শাখা পভরদশ যন, উি  িি যা িাস্তিােন, কল কসন্টার ৩৩৩ ভিষেক সিার আমোজন, জাতীে তথ্য 

িাতােমনর নতুন ভিিার সমৃদ্ধ ভরমরশাস য প্রভশক্ষণ আমোজন, ভিভিন্ন দপ্তর হমত প্রাপ্ত ভনমদ যশনা ক াতামিক আইভসটি ভিষেক 

ক লা/কসভ নার ও প্রভশক্ষণ আমোজন। এোড়া আইভসটি ভিষেক কার্ যক্র  িাস্তিােন : ই-নভি এিাং ওমেি কপাট যাল হালনাগাদ 

সাংক্রান্ত কার্ যক্র , ই-ভ উমটশন ভডভজটাল করকড য রু , আর.এস খভতোন এিাং ম্যাপ সাংক্রান্ত, ভরমপাট য ম্যামনজম ন্ট ভসমে  

(আরএ এস), সাভকযট হাউস ম্যামনজম ন্ট ভসমে  (এসএ এস), “িাতযা এপস”, দক্ষতা উন্নেন সাংক্রান্ত কার্ যক্র , ভডভলাং লাইমসন্স 

ব্যিস্থাপনা, িান্সিার ম্যামনজম ন্ট ভসমে  (টিএ এস) সিটওেযার কডমিলপম ন্ট, ইনভেটিউশনাল ক ম াভর ভসমে  

(আইএ এস), এিানমডন্ড কপ্রাপাটি য ম্যামনজম ন্ট ভসমে  (এভপএ এস), ভডভজটাল ঢাকা িাস্তিােন এ সকল সিটওেযার উদ্ভািন ও 

িাস্তিােন করা হমেমে। 

 এ কার্ যালমের ৩ে তলাে ক যিারীমদর ওোশ রু  বতভর করমনর কাজ, করকড য রু  এিাং ভসভলাংকরণ ও টাইলস্ করমণর 

কাজ, কভরডমর ভসভলাং স্থাপমনর কাজ, অভতভরক্ত ভিিাগীে কভ শনার (উন্নেন ও আইভসটি)  মহাদমের রুম  ইনমটভরের 

কাজ,  ভহলামদর জন্য না ামজর ঘর আধুভনকীকরণ করা হমেমে। ২ে তলাে দশ যনািীমদর জন্য ওমেটিাং রু  এ িসার 

ব্যিস্থা করা হমেমে। সািারণ, উন্নেন, ও আইভসটি শাখাে কমপ যামরট কটভিল এিাং ওোল ককভিমনট স্থাপন করা হমেমে। 

এনভডভসর রুম  ওোসরু  সাংমর্াগ করা হমেমে। কভ শনার  মহাদমের িাাংমলামত ডাইভনাং এিাং ড্রভোং রুম  

আধুভনকীকরণ করা হমেমে। অভিসারমদর রুম  কসািা প্রদান করা হমেমে। 

 

কজলা: ঢাকা 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল :  

কজলা প্রশাসন, ঢাকা কর্তযক গত ২৮-৩০ জুন ২০২০ রিিঃ িাররখ অনলাইন প্লাটফয়ম ে রিরজটাল থমলা-২০২০ সম্পন্ন করা িয়েয়ি। সরকায়রর 

সকল েপ্তয়রর উন্নেনমূলক অজেনসমূি থমলাে স্থান থপয়েয়ি 
‘মুরজব শিবষ ে’ 

 মুরজব শিবষ ে উের্াপন সম্পরকেি উপস্থাপনা 

 মুরজব শিবষ ে উের্াপন উপলয়ক্ষে থপািার 

ই-থসবা:   

 রসরভল সাজেন অরফস কর্তেক রিরজটাল সাস্থেয়সবা কার্ েক্রয়মর উপস্থাপনা 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, ঢাকা কর্তেক প্রস্তুিকৃি এনরজও সাটি েরফয়কশন সফটওেোর সম্পরকেি উপস্থাপনা 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, ঢাকা এর ভূরম অরধগ্রিণ শাখার এরসরপএস সফটওেোয়রর রিরজটাল উপস্থাপনা 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, ঢাকা এর রিরজটাল থরকি েরুম সম্পরকেি উপস্থাপনা 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, ঢাকা কর্তক আয়েোস্ত্র এর ই-লাইয়সন্স সম্পরকেি উপস্থাপনা 

 আনসার ও রভরিরপর রিরজটাল থবিন প্রোন কার্ েক্রম 

রিরজটাল থসন্টার, থপাি ই-থসন্টার, এয়জন্ট ব্যাংরকং, রুরাল ই-কমাস ে ও অন্যান্য প্ররিষ্ঠানসমূি  

 িাকুযতা ভডভজটাল কসন্টার সিভকযত উপস্থাপনা 

 ভডভজটাল কসন্টার সিভকযত উপস্থাপনা 

রবরভন্ন িাট েআপ ও িরুণ উ্াবকয়ের উয়যাগ প্রেশ েন   

 রজজরি িাট েআপ কর্তেক প্রস্তুিকৃি উপস্থাপনা 

 Sigmuid কর্তেক প্রস্তুিকৃি উপস্থাপনা 
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 Apps zones কর্তেক প্রস্তুিকৃি উপস্থাপনা 

রশক্ষা ও কম েসংস্থান সংক্রান্ত 

 থজলা কম েসংস্থান ও জনশরক্ত অরফস কর্তেক উপস্থাপনা 

 থকরানীগঞ্জ উপয়জলা রশক্ষা অরফস কর্তেক প্রস্তুিকৃি উপস্থাপনা 

থকারভি-১৯ 

 রবরভন্ন েপ্তয়রর রিরজটাল কার্ েক্রম সম্পরকেি িরব 

 রবরভন্ন েপ্তর, িাট েআপ এবং ইউরিরস কর্তেক প্রস্তুিকৃি রভরিও  
মুভজি কণ যার স্থাপন :  কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, ঢাকা এর তত্ত্বািিামন কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, ঢাকাে মুভজি কণ যার স্থাপন করা হে, 

কর্খামন জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান ভিষেক ভিভিন্ন িই, পভত্রকা, কপাোর, ভিভডও সাংরক্ষণ ও প্রদশ যমনর ব্যিস্থা  করা 

হমেমে। 

অিযন্তরীণ প্রভশক্ষণ: ক যিারীমদর ক যদক্ষতা বৃভদ্ধর জন্য অিযন্তরীণ প্রভশক্ষমণর আওতাে ‘অভিস ব্যিস্থাপনা’ ভিষেক প্রভশক্ষণ প্রদান করা 

হমেমে। এোড়া নতুন ভনমোগপ্রাপ্ত ক যিারীমদর দক্ষতা বৃভদ্ধর জন্য অভিস ব্যিস্থাপনা ভিষমে িেমর ৬০ ঘণ্টা ব্যাপী অিযন্তরীণ প্রভশক্ষণ 

কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমেমে। 

লাইমসন্স প্রদান ও নিােনঃ ২০১৯-২০২০ অি যিেমর এ কার্ যালে হমত ইটিাটার লাইমসন্স নিােন করা হমেমে ১৩টি, ইটিাটার লাইমসন্স প্রদান 

করা হমেমে ১২টি, জুমেলাভর লাইমসন্স প্রদান করা হমেমে ৯৮টি, এভসড ব্যিহামরর লাইমসন্স প্রদান করা হমেমে ২০টি, ভিক্রে লাইমসন্স প্রদান 

করা হমেমে ০৮টি, পভরিহন লাইমসন্স প্রদান করা হমেমে ০৪টি, আিাভসক কহামটল লাইমসন্স প্রদান করা হমেমে ০১টি ও করস্টুমরন্ট লাইমসন্স 

প্রদান করা হমেমে ০৩টি, কলৌহজাত দ্রমব্যর লাইমসন্স প্রদান করা হমেমে ০২টি ও খুিরা কাপমড়র লাইমসন্স প্রদান করা হমেমে ০৪টি। এোড়া 

২০১৯ সামল কহামটল ভনিন্ধন করা হমেমে ০৫টি এিাং করমস্তারা ভনিন্ধন করা হমেমে ০৭টি। 

জির দখল হমত উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র তথ্য : ২০১৯-২০ অি যিেমর ঢাকা কজলাে অবিি দখলদার/স্থাপনা উমচ্ছদ পূি যক ১০.৫১৭২ একর 

জভ  উদ্ধার করা হমেমে।  

কসিা সহজীকরণ ক যশালা আমোজন: প্রিান ন্ত্রীর কার্ যালমের একমসস টু ইনিরম শন (এটুআই) কপ্রাগ্রা  ও কজলা প্রশাসন, 

ঢাকা কর্তযক গত ০৭ আগে ২০১৯ ভিঃ ভদনব্যাপী কসিা সহজীকরণ ক যশালা অনুভষ্ঠত হমেমে। 

২০২০-২১ অি যিেমর গৃহীতব্য ক যপভরকল্পনা:  

 পূমি যর তুলনাে অভিক সাংখ্যক ক ািাইল ককাট য পভরিালনা কমর আইন শৃঙ্খলা পভরভস্থভত ভস্থভতশীল রাখা।  

 সকল কসিা অন-লাইমনর আওতাে এমন জনগমণর কদারমগাড়াে কসিা কপৌুঁমে কদো।  

 সকল ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন  াভিভ ভডো ক্লাসরু  স্থাপমনর  াধ্যম   ানসম্মত ভশক্ষা ভনভশ্চত করা।  

 র্ভভ  ব্যিস্থাপনাে অমটাম শন পদ্ধভত প্রিতযমনর  াধ্যম  কসিা সহজীকরণ করা।  

দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ: 

 তথ্য ও প্রযুভক্ত জ্ঞানসিন্ন জনিল বতভর,উপমজলা কিমক জনগমণর িাভহত কসিা সহজীকরণ, হেরানীমুক্ত যুমগাপমর্াগী ব্যিস্থাপনার 

উন্নীতকরণ,সরকামরর   ভিশন-২০২১ িাস্তিােন, কটকসই উন্নেন লক্ষয াত্রা  ২০৩০ িাস্তিােমন প্রমোজনীে প্রভশক্ষণ প্রদান ও আন্ত: 

ভিিাগীে স ন্বে সািন করা। 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

 দুনীভতমুক্ত হমে র্ভভ  কসিা প্রদামন র্ভভ   ন্ত্রণালে কর্তযক জারীকৃত পভরপমত্রর ভনমদ যশনা অনুসরণপূি যক কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমেমে। 

 ভসটিমজন িাট যার স্থাপন করা হমেমে। 

 "The Tout Act, 1879" প্রমোমগর  াধ্যম  অভিসমক দালালমুক্ত করার ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে। 

 না জারী/জ ািাগ/খাভরজ করমত ক াট খরি ১১৭০/- (এক হাজার একশত সির) টাকা ভলভখত সাইনমিাড য লাগামনা হমেমে। 

 ই-না জারীর  াধ্যম  না জারী ও জ ািামগর আমিদন ভনষ্পভি করার ব্যিস্থা কনো হমেমে। এর িমল কসিা গ্রহীতারা হেরানী ও 

দুনীভতমুক্ত িামি ভনি যাভরত স েসী ার  মধ্য প্রতযাভশত র্ভভ  কসিা পামচ্ছন। 

 কসিা ভনমদ যভশকা সম্বভলত ব্যানার ও েযাকাড য স্থাপন করা হমেমে। 

 িীর মুভক্তমর্াদ্ধাগণমক ভিমশষিামি কসিা প্রদামনর ভনভ ি মুভক্তমর্াদ্ধা কণ যার িালু করা হমেমে। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

 সরকারর অরফয়সর কায়জর গরিশীলিা ও উ্াবনী েক্ষিা বৃরি এবং নাগররকয়সবা প্রোন প্ররক্রো দ্রুি ও সিজীকরয়ণর পন্থা উ্াবন 

ও িি োর লয়ক্ষে ঢাকা থজলার ইয়নায়ভশন অরফসায়রর থনর্তয়ে থজলা ইয়নায়ভশন করমটি গঠন করা হমেমে। সিাে ইমনামিশন 

কভ টির ভসদ্ধান্ত ক াতামিক িাভষ যক উদ্ভািন ক যপভরকল্পনা ও িাস্তিােন অগ্রগভত মূল্যােন কাঠাম া প্রণেমনর লমক্ষয কজলা ও 

উপমজলা সরকাভর দপ্তর হমত উদ্ভািনী উমদ্যাগ/িারণা কপ্ররণ করার অনুমরাি করা হে। এমপ্রভক্ষমত সরকাভর দপ্তর হমত ২৪টি উদ্ভািনী 

আইভডো/ িারনা পাওো ভগমেমে। 
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 জনগমণর কিাগাভন্ত ও হেরাভন ভনরসমন অনলাইমন ক্ষভতপূরণ প্রদান ভিভিক সিটওেযার “স্বোংভক্রে ক্ষভতপূরণ প্রদান পদ্ধভত-

এভসভপএস” সিটওেযার প্রস্তুত করা হমেমে , র্া র্ভভ   ন্ত্রণালমের  াননীে সভিি  মহাদে ২৭/০১/২০১৯ ভিঃ তাভরমখ শুি উমদ্বািন 

কমরন।  

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 
ক যিারীমদর উন্নত ভিভকৎসা, ক যিারীর সন্তানমদর উচ্চভশক্ষা লাি ও কর্মকান জটিল স স্যাে সহমর্াভগতার ভনভ ি স্থানীেিামি 

ক যিারী কল্যাণ তহভিল গঠন করা হমেমে কর্খান কিমক প্রভতিের ক পমক্ষ ১৫ কিমক ৪৫ জন ক যিারীমক আভি যক সহােতা প্রদান করা হমি। 

ক যকতযা ও ক যিারীবৃন্দ ভনজ ভনজ ক যস্থমলর কাোকাভে  কর্ন িসিাস করমত পামর কস ভনভ ি ডরম টভর িিন  ও  ককাোট যার ভন যাণ করা 

হমেমে। 
তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  (তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা, সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা এিাং তথ্য 

কভ শন িরাির দামেরকৃত আভপমলর সাংখ্যা ইতযাভদ); 

২০১৮-১৯ অি যিেমর তথ্য সরিরামহর জন্য ক াট আমিদমনর সাংখ্যা ৪৮টি, সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা ৩২টি, তথ্য কভ শন িরাির 

দামেরকৃত আভপমলর  সাংখ্যা ০১টি  এিাং ভনপষ্ভির সাংখ্যা ০১টি। 

কজলা:  াভনকগি 

২০১৯-২০২০- অি যিেমরর কার্ যািভল: 

 

অত্র কার্ যালমের ক যরত ক যকতযা/ক যিারীর ভনেভ ত উপভস্থভত ভনভশ্চতকরমণ ভডভজটাল হাভজরার ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে। 

 কজলা পর্ যামের দপ্তরসমূমহর উন্নেমূলক কার্ যক্র সমূমহর স ন্বে সািন 

 দুমর্ যাগ ব্যিস্থাপনা, িনােন, জলিায়ু পভরিতযন ও পভরমিশ সাংরক্ষণসহ কটকসই উন্নেন লক্ষয াত্রা অজযন ত্বরাভন্বতকরণ 

 সা াভজক ভনরাপিামূলক কার্ যক্র  িাস্তিােন কজারদারকরণ 

 রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যিস্থাপনাে গভতশীলতা আনেন 

 জনশৃঙ্খলা ও জনভনরাপিা সাংহতকরণ 

 জনসমিতনামূলক কার্ যক্রম  জনতা উদ্বুদ্ধকরণ কজারদারকরণ 

  ানিসিদ উন্নেন ও প্রাভতষ্ঠাভনক সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ 

 ক্রীড়া, সাংস্কৃভত ও নারী উন্নেন ত্বরাভন্বতকরণ 

 সাভকযট হাউজ ব্যিস্থাপনার উন্নেন। 

২০২০-২০২১ অি যিেমর ক যপভরকল্পনা: 

 কজলার অন্ত:ভিিাগীে ক যকাকন্ডর স ন্বে এিাং প্রিান ন্ত্রীর প্রকল্পসমূহসহ কজলার প্রিান উন্নেন ক যকান্ড িাস্তিােমন স ন্বেকারীর 

দাভেত্ব পালন। 

 সরকার কর্তযক কৃভষ, স্বাস্থযমসিা ও জনস্বাস্থয, পভরিার পভরকল্পনা, নারী  ও ভশশু, ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রািভ ক ও গণভশক্ষা, 

কাভরগভর এিাং ভশক্ষা ভিষেক গৃহীত সকল নীভত ালা ও ক যসূভির সুষ্ঠু িাস্তিােন, তত্ত্বািিান, পভরিীক্ষণ ও স ন্বেন সািন। 

 দুমর্ যাগ ব্যিস্থাপনা এিাং ত্রাণ ও পুন যিাসন কার্ যক্র  গ্রহণ, ভজআর,টিআর, কাভিখা, কাভিটা, ভিভজভড, ভিভজএি অভত দভরদ্রমদর 

জন্য ক যসৃজন ইতযাভদ কার্ যক্র  িাস্তিােন, তত্ত্বািিান, পভরিীক্ষণ । 

 র্ভ-প্রাকৃভতক বিভশষ্টযসমূহ সাংরক্ষণসহ পভরমিশ দূষমণর িমল সৃষ্ট জলিায়ু পভরিতযমনর ভিরূপ প্রিাি ক াকামিলাে জনসমিতনতা 

সৃভষ্ট, িনােন, ভিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও িাস্তিােমন সাভি যক সহােতা করা এিাং সাভি যক স ন্বে সািন ও পভরিীক্ষণ। 

 সা াভজক ভনরাপিা ও দাভরদ্রয ভিম ািমন ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিাগ কর্তযক গৃহীত ন্যাশনাল সাভি যস ক যসূভি, আ ার িাভড় আ ার 

খা ারসহ ভিভিন্ন প্রকল্প  িাস্তিােমন সাভি যক সহােতা প্রদান ও কার্ যকর স ন্বেসািন। 

 কজলার রাজস্ব প্রশাসমনর সাভি যক ভনেন্ত্রণ, তত্ত্বািিান, পভরিীক্ষণ । 

 জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল িাস্তিােন এিাং অভিমর্াগ ভনষ্পভি ব্যিস্থাপনা আওতাে অভিমর্াগ ভনষ্পভি। 

 কজলা ম্যাভজমেভস ও ভনি যাহী ম্যাভজমেভস সিভকযত র্ািতীে ক্ষ তা প্রমোগ, ক ািাইল ককাট য পভরিালনা, কজলার সাভি যক আইন-

শৃঙ্খলা রক্ষাপূি যক জনজীিমন স্বভস্ত আনেন এিাং ভিভিআইভপমদর ভনরাপিা সাংক্রান্ত কার্ যািভল। 

 ভিভিন্ন সা াভজক স স্যা কর্ ন কর্ৌন হেরাভন, নারী ভনর্ যাতন,  াদক কসিন, কিারািালান, কর্ৌতুক, িাল্যভিিাহ ইতযাভদ 

প্রভতমরাি/ভনরসমন কার্ যক্র  গ্রহণ। 

 স্থানীে সরকারসাংক্রান্ত কার্ যক্র  গ্রহণ। 

 প্রিাসীমদর ডাটামিস প্রস্তুত, ভিমদশগা ী ব্যভক্তমদর প্রতারণা ও হেরাভন প্রভতমরাি এিাং  ানি পািার করািসহ প্রিাসী কল্যামণ 

র্ািতীে কার্ যক্র  গ্রহণ। 
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 এনভজওমদর কার্ যক্র  তদারভক ও স ন্বে, এনভজও কার্ যক্রম র ওিারল্যাভপাং প্রভতমরাি ক যমক্ষত্র ভনি যারমণ  তা ত প্রদান এিাং  

এনভজওমদর অনুকূমল োড়কৃত অমি যর পভরিীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্ যক্র  পভরদশ যন/দশ যন।  

 জাতীে ই-গিযমনন্স কার্ যক্র  িাস্তিােন: কসিা পদ্ধভত সহজীকরণ, কসিা প্রদান প্রভতশ্রুভত অনুর্ােী কসিা প্রদান, কজলা তথ্য িাতােন 

হালনাগাদকরণ, কসাস্যাল ভ ভডো ব্যিহার এিাং ভিভিন্ন পর্ যামে তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্তসহ অন্যান্য ভিষমে প্রভশক্ষণ কার্ যক্র  

পভরিালনা ও তদারভক। 

 নানাভিি কিমড কিামকশনাল ও কটকভনকযাল কিভনাং/ভশক্ষাে ভশভক্ষত জনশভক্ত বৃভদ্ধর  াধ্যম  কদমশ/ভিমদমশ দক্ষ জনশভক্ত রপ্তাভন। 

এসভডভজ এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা : 

এসভডভজ অগ্রাভিকার ৩৯+১ (এসভডভজ লক্ষয াত্রা ৪.৪) সূিকসমূহ : 

 এসভডভজ এর সাংভিষ্ট লক্ষযসমূহ অজযমন  ানসম্মত ভশক্ষা কার্ যক্র  ভনভশ্চত করার জন্য ভশক্ষা প্রভতষ্ঠানসমূমহ কার্ যকর 

এিাং িলপ্রসূ দশ যন/পভরদশ যন এিাং প্রভত ামস  ানসম্মত ভশক্ষা ভিষেক সিাে ও  াভসক কজলা স ন্বে সিাে এ ভিষমে 

ভদক ভনমদ যশনা প্রদান। 

 কৃভষজভ মত অবিি পুকুর খনন িমন্ধ ভ্রাম্য ান আদালতসহ আইনী ব্যিস্থা গ্রহণ এিাং িসভল জভ  সাংরক্ষমণর জন্য 

কৃষক ও এলাকার জনপ্রভতভনভিমদর ভনমে জন ত গঠন। 

 কটকসই উন্নেন লক্ষয াত্রা অজযমন দুমর্ যাগ ব্যিস্থাপনা, িনােন, জলিায়ু পভরিতযন ও পভরমিশ সাংরক্ষণসহ অন্যান্য 

কার্ যক্র  । 

এসভডভজ লক্ষয াত্রা:    

িাকুভর ও কশািন কামর্ য সুমর্াগলাি এিাং উমদ্যাক্তা হিার জন্য প্রমোজনীে কাভরগভর ও বৃভিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য 

প্রাসভেক দক্ষতাসিন্ন যুিক ও প্রাপ্তিেস্ক জনমগাষ্ঠীর সাংখ্যা ২০৩০ সামলর  মধ্য উমল্লখ্যমর্াগ্য পভর ামণ িাড়ামনা। 

 কজলা ও উপমজলা পর্ যামে কভ টি গঠমনর  াধ্যম  র্তণমূল পর্ যামে কাভরগভর ভশক্ষা প্রসামরর লমক্ষয প্রিার-প্রিারণার 

ব্যিস্থা গ্রহণ। 

 কাভরগভর ভশক্ষালাি কমর প্রভতভষ্ঠত ভশক্ষািীগমণর  মধ্য পুরস্কার প্রদামনর ব্যিস্থা গ্রহমণর  াধ্যম  অভিিািক পর্ যামে 

সমিতনতা সৃভষ্ট। 

 কাভরগভর ভশক্ষা প্রাপ্ত দক্ষ  ানিশভক্ত গঠমনর  াধ্যম  প্রিামস ভগমে ভনর্ যাতন ও হেরাভনর ভশকার হওো  ানুমষর সাংখ্যা 

হ্রাস। 

 ক ািাইল সাভি যভসাং এর উপর ০৬  াস ক োভদ  ানসম্মত কিড ককাস য িালু করা। 

 ভসভলন্ডার গ্যাস এিাং RAC (করভরজামরটর এিাং এোর কভন্ডশন) কাভরগভর ব্যিস্থাপনার উপর সাংভক্ষপ্ত ককাস য িালু 

করা। 

দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ: 

 জনগণমক ই-কসিা প্রদামনর  াধ্যম  প্রশাসমন গভতশীলতা আনেন এিাং স্বচ্ছতা ও জিািভদভহতা ভনভশ্চত করা । 

 র্ভভ  রাজস্ব আদাে বৃভদ্ধ করা এিাং র্ভভ  সাংক্রান্ত  া লা দ্রুত ভনষ্পভি করা। সরকাভর পাওনা আদামে গভতশীলতা আনেন 

করা। 

 আইন-শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখা। 

 ভশক্ষািীমদর শতিাগ এনমরালম ন্ট এিাং  ানসম্মত ভশক্ষা ভনভশ্চত করা। 

 গণশুনানীর  াধ্যম  জনগণমক দ্রুত কসিা দামনর প্রমিষ্টা অব্যাহত রাখা। 

  াভনকগি কজলামক  াদক, জভেিাদ, সন্ত্রাসিাদ ও িাল্যভিিাহ মুক্ত রাখার লমক্ষয জনসমিতনতামূলক ভিভিন্ন কার্ যক্র  

গ্রহণ করা  এিাং আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা। 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

এ কার্ যালে ও অত্র কার্ যালমের আওতািীন সকল অভিমস কী কী কসিা  প্রদান করা হে এিাং কসিার পদ্ধভত, স ে ও খরিসহ 

র্ািতীে ভিষে ভিস্তাভরত উমল্লখ কমর ভসটিমজন িাট যার টাঙামনা আমে। 

 অত্র কার্ যালে ও অত্র কার্ যালমের আওতািীন অভিমস কসিা প্রািীগণ কসিা ভনমত এমস ককান স স্যার সমু্মখীন হমল 

ভকাংিা ককান ক যকতযা/ক যিারীর ভিরুমদ্ধ ককান অভিমর্াগ িাকমল তা অভিমর্াগ আকামর দাভখল করার জন্য একটি 

অভিমর্াগ িাি বতভর কমর সকল দপ্তমরর সমু্মমখ রাখা হমেমে, র্ামত কর্ ককউ তার অভিমর্াগটি দাভখল করমত পামর। 

 ব্যাপক প্রিারণার  াধ্যম  অভিক সাংখ্যক জনগমণর অাংশগ্রহণ ভনভশ্চত করমণর ব্যিস্থা গ্রহণ কমর প্রভত বুিিার 

ভনেভ তিামি গণশুনানীর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হে। 
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 সািারণ   ানুমষর সরকাভর কসিা গ্রহমণ হেরাভন লাঘমি ভিভিন্ন কার্ যক্র   গ্রহণ করা হমেমে। এ গুমলার  মধ্য অত্র  কজলা 

কার্ যালমে তথ্য প্রদানকারী  ক যকতযা ভহমসমি ‘কনজারত কডপুটি কামলক্টর’  াভনকগিমক ভনমোগ করা হমেমে এিাং এ 

কজলার সকল উপমজলা ও র্ভভ  অভিসসমূমহ রন্ট-কডস্ক স্থাপন করা হমেমে।  

 জনগমণর সামি িাল আিরমণ উৎকষ য সািমনর জন্য কজলা উন্নেন স ন্বে সিা এিাং কজলা আইন-শৃঙ্খলা কভ টির সিাে 

উপভস্থত সকলমক সরকাভর কসিা কপমত সািারণ  ানুষ র্ামত ককানিামিই হেরাভন িা িঞ্চনার ভশকার না হে কস ভিষমে  

সতযক িাকমত প্রমোজনীে ভদক ভনমদ যশনা প্রদান করা হমেমে। 

 ‘আভ  ও আ ার অভিস দুনীভতমুক্ত’ শীষ যক কঘাষণা অভিস প্রিান কর্তযক  স্বাক্ষর কমর দপ্তমরর সা মন টাভঙমে রাখা 

হমেমে। 

 প্রমতযক ক যকতযা/ক যিারীর পভরিেপত্র পভরিান িাধ্যতামূলককরমণর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ই-িাইভলাং এর কার্ যক্র  অব্যাহত রমেমে। এ কার্ যালমে প্রাপ্ত ভিঠিপত্র ভনেভ ত অনলাইমন এভি করা হমচ্ছ। নভি কখালা 

ও পত্র জাভর বৃভদ্ধ অব্যাহত রাখা এিাং ভনেভ ত  ভনটভরাং করার জন্য  সহকারী কভ শনার (আইভসটি), াভনকগি এিাং 

সহকারী কপ্রাগ্রা ারমক ভনমদ যশনা প্রদান করা হমেমে।  এোড়া সাংভিষ্ট সকল শাখা ক যকতযামক ভনজ ভনজ শাখাে ই-নভি 

কার্ যক্র   ভনটভরাং করার ভনমদ যশনা কদো হমেমে। 

 করকড যরু  ও নকল শাখা, কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে,  াভনকগি কিমক অনলাইমন খভতোন ও ক ৌজা ম্যাপ ইউভডভস এর 

 াধ্যম  জনগণমক সরিরাহ করার কাজ িল ান রমেমে। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 

ক যকতযা/ক যিারীমদর অাংশগ্রহমণ গণক যিারী শৃঙ্খলা (ভনেভ ত হাভজরা) অধ্যামদশ ১৯৮২, সরকাভর ক যিারী আিরণ ভিভি ালা 

১৯৭৯ ও সভিিালে ভনমদ যশ ালা ২০১৪ সহ সরকাভর ক যকতযা/ক যিারীমদর িাকুভর সাংক্রান্ত প্রমোজনীে ভিভি ভিিামনর উপর 

সমিতনতামূলক প্রভশক্ষমণর আমোজন করা হমেমে। 

অত্র কার্ যালমে ক যরত ৬০ (ষাট) জন ক যকতযা/ক যিারীমক ৬০ ঘন্টা ব্যাপী অভিস ব্যিস্থাপনা ও ই-নভি ব্যিস্থাপনা ভিষমে 

প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। 

তথ্য অভিকার আইন-২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা=১০টি, সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা= ১০টি এিাং তথ্য কভ শন িরাির দামেরকৃত 

আভপমলর সাংখ্যা=০। 

এস. এ. অযান্ড টি. অযাক্ট অনুর্ােী  াভনকগি কজলাে ২০১৯-২০২০ অি যিেমর অবিি দখলদারমদর কাে কিমক সরকাভর র্ভ-সিভি 

(কৃভষ/অকৃভষ/অভপ যত) উদ্ধার: ২৫.৫৯৯২ একর জভ  উদ্ধার করা হমেমে।]  

 

কজলা: নারােণগি 

২০১৯-২০২০- অি যিেমরর কার্ যািভল অগ্রগভতর শতকরা হার: 

 কজলা পর্ যামের দপ্তরসমূমহর সকল উন্নেমূলক কার্ যক্র সমূমহর  মধ্য স ন্বেসািন করা  

 কটকসই উন্নেন লক্ষয াত্রা অজযন ত্বরাভন্বতকরণ   

 সা াভজক ভনরাপিামূলক কার্ যক্র  িাস্তিােন কজারদারকরণ  

 স্বচ্ছ ও গভতশীল রাজস্ব ব্যিস্থাপনার  াধ্যম  জনিান্ধি কসিা ভনভশ্চতকরণ   

 কজলা ম্যাভজমেভসর  াধ্যম  জনশৃঙ্খলা ও জনভনরাপিা সাংহতকরণ   

 জনসমিতনতামূলক কার্ যক্রম র  াধ্যম  সরকাভর নীভত িাস্তিােমন পদমক্ষপ গ্রহণ   

 িাল্যভিিাহ ভনমরাি আইমনর ভিভি ভিিান প্রমোগ কজারদারকরণ ও িাল্যভিিাহ প্রভতমরামি জনসমিতনতা বৃভদ্ধ   

  ানিসিদ উন্নেন ও প্রাভতষ্ঠাভনক সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ  

 ক্রীড়া, সাংস্কৃভত ও নারী উন্নেন ত্বরাভন্বতকরণ  

 সাভকযট হাউজ ব্যিস্থাপনার উন্নেন  

 কজলা আইভসটি ভিষেক কার্ যক্রম র প্রসার ঘটামনা 

২০২০-২০২১ অি যিেমর ক যপভরকল্পনা: 

 কজলার অন্ত:ভিিাগীে ক যকামন্ডর স ন্বে এিাং  াননীে প্রিান ন্ত্রীর প্রকল্পসমূহসহ কজলার প্রিান উন্নেন ক যকান্ড িাস্তিােমন 

স ন্বেকারীর দাভেত্ব পালন। 
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 সরকার কর্তযক কৃভষ, স্বাস্থযমসিা ও জনস্বাস্থয, পভরিার পভরকল্পনা, নারী  ও ভশশু, ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রািভ ক ও গণভশক্ষা, 

কাভরগভর এিাং ভশক্ষা ভিষেক গৃহীত সকল নীভত ালা ও ক যসূভির সুষ্ঠু িাস্তিােন, তত্ত্বািিান, পভরিীক্ষণ ও স ন্বেন সািন। 

 জনসমিতনতা বৃভদ্ধর  াধ্যম  কটকসই উন্নেন লক্ষয াত্রা অজযমন সরকামরর গৃহীত নীভত ালা, উমদ্যাগ এিাং কার্ যক্র সমূহ িাস্তিােমন 

সাভি যক সহােতা করা এিাং স ন্বে সািন ও পভরিীক্ষণ। 

 সা াভজক ভনরাপিা ও দাভরদ্রয ভিম ািমন ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিাগ কর্তযক গৃহীত ন্যাশনাল সাভি যস ক যসূভি, আ ার িাভড় আ ার 

খা ারসহ ভিভিন্ন প্রকল্প  িাস্তিােমন সাভি যক সহােতা প্রদান ও কার্ যকর স ন্বে সািন। কজলার রাজস্ব প্রশাসমনর সাভি যক ভনেন্ত্রণ, 

তত্ত্বািিান এিাং পভরিীক্ষণ। 

 কজলা ম্যাভজমেভস ও ভনি যাহী ম্যাভজমেভস সিভকযত র্ািতীে ক্ষ তা প্রমোগ, ক ািাইল ককাট য পভরিালনা, কজলার সাভি যক আইন-

শৃঙ্খলা রক্ষাপূি যক জনজীিমন স্বভস্ত আনেন;- 

 ভিভিন্ন সা াভজক স স্যা কর্ ন-কর্ৌন হেরাভন, নারী  ভনর্ যাতন,  াদক কসিন, কিারািালান, কর্ৌতুক, িাল্যভিিাহ ইতযাভদ 

প্রভতমরাি/ভনরসমন কার্ যক্র  গ্রহণ; 

 স্থানীে সরকার সাংক্রান্ত কার্ যক্র ; 

 প্রিাসীমদর ডাটামিস প্রস্তুত, ভিমদশগা ী ব্যভক্তমদর সামি প্রতারণা ও হেরাভন প্রভতমরাি এিাং  ানি পািার করািসহ প্রিাসী কল্যামণ 

র্ািতীে কার্ যক্র  গ্রহণ। 

এসভডভজ এর লক্ষযসমূহ অজযমন ক যপভরকল্পনা : 

 িাভহদা ভিভিক িাভষ যক ক যসিাদন চুভক্ত বতভর ও িাস্তিােন 

 স্বচ্ছতা ও ভনরমপক্ষতা িজাে করমখ শূণ্যপদ পূরণ 

 ভনমোগকৃত ক যিারীমদর র্িার্ি প্রভশক্ষণ প্রদান করা 

 কার্ যকর গণশুনানীর  াধ্যম  ভুক্তমিাগীমদর স স্যা ভিভিতকরণ ও স ািান  

 উন্নেন কার্ যক্রম  এনভজও গুমলামক সিৃক্ত করা 

 কজলাে িাস্তিােনািীন সা াভজক ভনরাপিা ক যসূভির সুভিিামিাগীমদর ডাটামিজ বতভর ও অনলাইন  ভনটভরাং 

 ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামনর ডাটামিস বতভর ও অনলাইন  ভনটভরাং 

 কামলক্টমরট স্কুলমক  মডল ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান ভহমসমি গমড় কতালা 

 এভসড ও আমগ্নোমস্ত্রর লাইমসন্স অনলাইমন ইসুয ও নিােন করা 

 ই-ক ািাইল ককাট য িাস্তিােন 

 এভিভকউটিি ম্যাভজমেমটর ককামট য  া লা ভনষ্পভির হার িাড়ামনা 

 কিারািালান ও  াদক প্রভতমরামি জনসমিতনতা বৃভদ্ধর উমদ্যাগ কনওো 

 র্ভভ  করকড য হালনাগাদ করা 

 ভডভজটাল খভতোমনর ব্যিস্থা করা 

 র্ভভ  সাংক্রান্ত সকল করভজোর ভডভজ়িটালাইজড করা 

 র্ভভ হীনমদর সঠিক তাভলকা প্রণেন 

 ভডভজটাল সােরাত  হল ও ভিভপ সিভি ব্যিস্থাপনা 

 র্ভভ  অভিগ্রহমণর ক্ষভতপূরণ অনলাইমন প্রকাশ 

 শতিাগ ই-ভ ঊমটশন িালু করা 

 কখলার  াঠ সাংরক্ষণ এিাং ভিদ্য ান  াঠসমূমহর আধুভনকােন 

 পভরমিশ দূষণকারী প্রভতষ্ঠান ভিভিতকমর ইটিভপ স্থাপন  

 ভডভলাং লাইমসন্স নিােন সহজীকরণ 

 জমের ৪৫ ভদমনর  মধ্য জেমৃতুয ভনিন্ধন 

 মৃতুযর ৪৫ ভদমনর  মধ্য মৃতুয ভনিন্ধন 

 ভসটিমজন িাট যার স্থাপন এিাং তদানুর্ােী কার্ যক্র  িাস্তিােন 

 ভনরাপদ খাদ্য ভনভশ্চতকরণ 

দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ: 
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 অনলাইন করভডও এর উন্নেন কমর  কজলার সকল দপ্তর তার দপ্তর কিমক কর্ সকল কসিা প্রদান কমর িামক তা ভনেভ ত 

প্রিার করা এিাং কজলার গুরুত্বপূণ য সাংিাদ ভনেভ তিামি প্রিার করা।  

 ভিভডও কনিামরন্স এর  াধ্যম  কজলা প্রশাসক কর্তযক  ামস ১টি উপমজলা স ন্বে সিাে কর্াগদান করা।  

 কারািন্দী  াদকাসক্তমদর সাংমশািন কার্ যক্র  ভিভিন্ন পভরসমর আমরা বৃভদ্ধ করা।  

 র্ভভ  রাজস্ব আদাে বৃভদ্ধ করা এিাং র্ভভ  সাংক্রান্ত  া লা দ্রুত ভনষ্পভি করা। 

 সরকাভর পাওনা আদামে গভতশীলতা আনেন করা। 

 ভিভডও কনিামরন্স এর  াধ্যম  অভিমর্ামগর শুনানী গ্রহণ  

 ভিজ্ঞ কজলা ম্যাভজমেট আদালমতর তথ্যাভদ কর্ নঃ  া লার পর্ যাে, পরিতী িায্যয তাভরখ ইতযাভদ তথ্য সম্বভলত 

ক ািাইল অযাপ  বতভর করা  

 কজলা ভসভিল সাজযন অভিমসর সামি স ন্বে কমর কটভলম ভডভসন কসিার কার্ যক্র  িালু করা। 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

 অত্র কার্ যালমের ক যরত ক যকতযা/ক যিারীর ভনেভ ত উপভস্থভত ভনভশ্চতকরমণ ভডভজটাল হাভজরার ব্যিস্থা গ্রহণ করা 

হমেমে। 

 অত্র কার্ যালে ও অত্র কার্ যালমের আওতািীন সকল অভিমস কী কী কসিা  প্রদান করা হে এিাং কসিার পদ্ধভত, স ে ও 

খরিসহ র্ািতীে ভিষে ভিস্তাভরত উমল্লখ কমর ভসটিমজন িাট যার টাঙামনা আমে এিাং তা িই আকামর প্রকাশ করা হমেমে। 

 ব্যাপক প্রিারণার  াধ্যম  অভিক সাংখ্যক জনগমণর অাংশগ্রহণ ভনভশ্চত- 

 করমণর ব্যিস্থা গ্রহণ কমর প্রভত বুিিার ভনেভ তিামি গণশুনানীর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হে। 

 অত্র কার্ যালে ও অত্র কার্ যালমের আওতািীন অভিমস কসিা প্রািীগণ কসিা ভনমত এমস ককান স স্যার সমু্মখীন হমল 

ভকাংিা ককান ক যকতযা/ক যিারীর ভিরুমদ্ধ ককান অভিমর্াগ িাকমল তা অভিমর্াগ আকামর দাভখল করার জন্য একটি 

অভিমর্াগ িাি বতভর কমর সকল শাখার সমু্মমখ রাখা হমেমে, র্ামত কর্ ককউ তার অভিমর্াগটি দাভখল করমত পামর। 

 প্রমতযক ক যকতযা/ক যিারীর পভরিেপত্র পভরিান িাধ্যতামূলককরমণর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে। 

 র্ভভ  অভিগ্রহণ সাংক্রান্ত কামজ সমরজভ মন জরীপ কাজ, কর্ৌি তদন্ত এিাং ক্ষভতপূরমণর কিক পষ্মট িমস ভিতরণ করা 

হমেমে।  

 র্ভভ  অভিমস ভতন িেমরর অভিক ক যরত সকল ক যিারীগমণর িদলী ভনভশ্চত করা হমেমে। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ই-িাইভলাং এর কার্ যক্র  অব্যাহত রমেমে। এ কার্ যালমে প্রাপ্ত ভিঠিপত্র ভনেভ ত অনলাইমন এভি করা হমচ্ছ। নারােণগি 

কজলার প্রভতটি উপমজলাে শতিাগ অনলাইমন পি যা প্রদামনর কার্ যক্র  কনওো হমেমে। 

 শতিাগ ই-না জারী ভনভশ্চত করা হমেমে।  

 কজলার প্রভতটি ভডভজটাল কসন্টামরর  াধ্যম  ভিদুযত ভিল প্রদামনর ব্যিস্থা করা হমেমে।  

 নারােণগি সদর, িতুল্লা ও ভসভদ্ধরগি সামকযমল ওমেি সাইট বতভর করা হমেমে  

 সরকাভর দপ্তমরর কসিা সমূহ এিাং কজলা, জাতীে ও আন্তজযাভতক ভিভিন্ন গুরুত্বপূণ য খির অত্র কার্ যালমের করভডও কসন্টার “ 

করভডও নারােণগি” কিমক ভনেভ ত প্রিার করা হে। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 

 কমরানা প্রভতমরামি অত্র কার্ যালমে এিাং এর অিীন সকল র্ভভ  অভিমসর সকল ও ক যিারীমদর  মধ্য ভিনামূমল্য  াস্ক, 

গ্লািস, সুরক্ষা সা গ্রী ভিতরণ করা হে। 

 অস্বচ্ছল কমরানা আক্রান্ত ক যিারীমদর অভি যক সহােতাসহ জরুরী ত্রাণ ভিতরণ করা হে।  

 কমরানা আক্রান্ত ক যকতযা/ ক যিারীমদর ভিভকৎসা কসিা প্রদামন কুইক করসপন্সটি  গঠন করা হমেমে।  

তথ্য অভিকার আইন-২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

 তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা=১৫টি 

 সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা= ১৫টি  

 তথ্য কভ শন িরাির দামেরকৃত আভপমলর সাংখ্যা=০ 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 
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 জাভতর ভপতার মুযরাল স্থাপনঃ  

 কজলা প্রশাসমনর উমদ্যামগ কজলা প্রশাসমকর কার্ যাকমের সা মন জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ামনর মুযরাল 

স্থাপন করা হে।   

  ানি  সিদ উন্নেন:   

 দক্ষ  ানি সিদ সৃভষ্টর লমক্ষয সরকাভর/মিসরকাভর  উমদ্যামগ আে-িি যনমূলক প্রভশক্ষণ ক যসূভি আমোজন করা; 

উপমজলা পর্ যামে কভিউটার প্রভশক্ষমণর কার্ যক্র  িল ান।  াননীে প্রিান ন্ত্রীর প্রিান ১০টি উমদ্যামগর  মধ্য ০১ নাং 

উমদ্যাগ ‘আ ার িাভড় আ ার খা ার’ প্রকল্প, নারীমদর ক যসাংস্থান সাংক্রান্ত প্রভশক্ষণ, প্রভশভক্ষত যুিকমদর ভিমদমশ গ ন, 

কদমশ কিরৎ অভিিাসী ব্যভক্তমদর সহােতা করা হে। 

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  মতা ককানও ভিষে: 

         এস. এ. অযাক্ট অনুর্ােী নারােণগি কজলাে ২০১৯-২০২০ অি যিেমর অবিি দখলদারমদর কাে কিমক সরকাভর র্ভ-সিভি 

(কৃভষ/ অকৃভষ/অভপ যত) উদ্ধার: ৮৭.১ একর জভ  উদ্ধার করা হমেমে। 

 

কজলা: াদারীপুর 

২০১৯-২০ অি যিেমরর গণপূতয অভিদপ্তমরর ক রা ত ও সাংরক্ষণ খামতর ভিপরীমত সিাভদত কার্ যািভল : 

 সাভকযট হাউমজর কনিামরন্স রু  করমনামিশন কাজ।    

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের  ভসভিল  স্যাভনটাভরর ক রা ত কাজ। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের  গাড়ীর র যাি ভন যাণ  কাজ।   

 সাভকযট হাউমজর নতুন এভস  ও প্যান সরিরাহসহ কজনামরটর ও পাি টমরর ক রা তসহ গ্যামরজ কা  ড্রাইিার কশড বিদুযভতক 

ক রা ত কাজ। 

 কজলা প্রশাসমকর িাসিিন ও পুভলমশর ব্যারামকর বিদুযভতক ক রা ত কাজ। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের সা মনর পাভকযাং টাইলস স্থাপন কাজ। 

 কজলা প্রশাসমকর িাসিিমনর পুভলশ গাড যমশড ক রা ত ও সাংস্কার কাজ।  

 সাভকযট হাউমজর গ্যামরজ সাংস্কারকরণ কাজ। 

 সাভকযট হাউমজর ড্রাইিারমশড সাংস্কারকরণ কাজ।    

                         
২০১৯-২০ অি যিেমরর গৃহীত ক য পভরকল্পনা  : 

  াদারীপুর কজলা প্রশাসমকর িাসিিমনর হাইমজভনক ওোশকরণসহ ভসভিল  স্যাভনটাভরর ক রা ত কাজ প্রভক্রোিীন 

  াদারীপুর কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের ভসভিল  স্যাভনটাভরর  সািারণ ক রা ত কাজ প্রভক্রোিীন 

  াদারীপুর কজলা প্রশাসমকর সমম্মলন কমক্ষ  কফ্ল্ার টাইলসকরণ, সাংলগ্ন িািরুম র করমনামিশনসহ  আনুষভেক  ক রা ত কাজ। 

  

  াদারীপুর কজলা প্রশাসমকর সমম্মলন কমক্ষ  এলইভড ্ীন লাগামনা, নতুন এভস সরিরাহসহ আনুষভেক   কাজ।  

  াদারীপুর কজলা প্রশাসমকর সমম্মলন কমক্ষ  ভনরভিভচ্ছন্ন ভিদুযৎ সরিরামহর জন্য সরিরাহকরণ কাজ।  

  াদারীপুর কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের বিদুযভতক ক রা ত কাজ।  

  াদারীপুর সাভকযট হাউমজর ভসভিল  স্যাভনটাভরর ক রা ত কাজ।  

  াদারীপুর সাভকযট হাউমজর বিদুযভতক ক রা ত কাজ। 

দপ্তর/ সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ:   

 ক যিারীগণমক কামজ উৎসাহ প্রদামনর জন্য প্রভত ামস কেষ্ঠ শাখা ও কেষ্ঠ ক যকতযা/ক যিারী ভনি যািন এিাং পুরস্কার প্রদান। 

 ভডভজটাল উপামে স্বল্প স মে জনগণমক কসিা প্রদান। 

 শতিাগ অনলাইমন আমিদন গ্রহণ ও পি যা ভিতরণ। 

 আধুভনক ও কটকসই ভডভজটাল র্ভভ  ব্যিস্থার  াধ্যম  রাজস্ব প্রশাসমন জনিান্ধি কসিা ভনভশ্চত করা । 

 কজলামক ভিক্ষুকমুক্তকরণ। 

 শতিাগ ই-িাইমলর  াধ্যম  নভি উপস্থাপন ও ভনষ্পভিকরণ। 
শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 
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 করকড যরু  কসিা প্রতযাভশমদর কিাগাভন্ত ভনরসমন ভসভস কযাম রা স্থাপমনর  াধ্যম  দালালমুক্ত করা হমেমে। কসই সামি কজলা 

প্রশাসমকর কার্ যালমে ভনরাপিা এিাং ক যরত ক যকতযা ও ক যিারীর কাজ ও স ে  ভনটভরাং করা হমচ্ছ। 

 র্ভভ  হুকু  দখল শাখা দালালমুক্তকরণ কসিা প্রতযাভশমদর র্িার্ি কসিা প্রদান ও দালালমুক্তকরমণর উমেে ভসভস কযাম রা স্থাপন 

করা হমেমে এিাং কসিা প্রতযাভশমদর না -পভরিে করভজোমর ভলভপিদ্ধ কমর কসিা প্রদামনর ব্যিস্থা করা হমেমে। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে রণ্টমডমস্ক সকল নাগভরমকর আমিদন গ্রহণসহ তামদর িাভহত মত ভিভিন্ন শাখার অিস্থান এিাং 

কার্ যক্র  সিমকয অিভহত করা হমচ্ছ । প্রভত বুিিার ভনি যাভরত তাভরখসহ সপ্তামহর অন্যান্য ভদমনও সািারণ নাগভরমকর গণশুনানী 

অনুভষ্ঠত হে এিাং তামদর ভিভিন্ন স স্যা স ািান করা হমে িামক। 

 নারী ও ভশশু ভনর্ যাতন এিাং পািার,  াদকদ্রমব্যর অপব্যিহার, কর্ৌতুক, ইিটিভজাং এিাং িাল্যভিিাহমরামি ভনি যাভরত  াভসক সিাসহ 

কজলা উপমজলা পর্ যামে ভিভিন্ন ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ভনেভ তিামি সমিতনতা এিাং উদু্বদ্ধকরণ  তভিভন ে সিার আমোজন করা হমচ্ছ। 

এোড়াও এ সকল সা াভজক অপরাি প্রভতমরামি প্রভতভনেত ক ািাইলমকাট য পভরিাভলত হমচ্ছ। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  :  

 অভিসার অভ্ ভদ  ান্থ এিাং োি অভ্ ভদ  ান্থ কিাড য স্থাপন। 

 সকল সরকাভর দপ্তমরর ওমেিমপাট যাল শতিাগ হালনাগাদ রাখা। 

 প্রস্তাভিত দপ্তমর ই-নভি িাস্তিােন শতিাগ ভনভশ্চত করা র্ামত জনসািারণ দ্রুত কসিা  াম লাহীনিামি কসিা কপমত পামর। 

 শতিাগ ই-ক ািাআভল ককাট য িাস্তিােন।  

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে ওোইিাই কনটওোমকযর আওতাে আনা। 

 কজলা ই কপজ Public Service Innovation Bangladesh  াদারীপুর এর কিসবুক কপজ ব্যিহার করা হে। 

কজলা প্রশাসক জনসািারমনর ভিভিন্ন স স্যা স ািামনর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমচ্ছ কর্ ন কিসবুমকর  াধ্যম  অিগত হমে কিকার 

অসহাে, প্রভতিন্ধী, ভিভকৎসার সুব্যিস্থা করা , আভি যক সা প্রদান, কলাকমদর কসলাই ক ভশন প্রদান ইতযাভদ।  

 জনসািারমণর জন্য কসিা সহজীকরণ ভিভিন্ন পদমক্ষপ গ্রহণ করা হমেমে এিাং ভিভিন্ন কসিা সহজীকরণ পদমক্ষপ িাস্তিােনািীন 

রমেমে।  

 ই-িরম র ব্যিহার ও উিরাভিকার কযালকুমলটর এর ব্যিহামরর সুিল সিমকয জনসািারণমক উদ্ধুদ্ধ করমত ব্যাপক প্রিারণা 

িালামনা হমেমে। 

 কজলা ভহসািরক্ষণ অভিমস আগত কপনশনামদর কপনশন আমিদন ও  াভসক কপনশন র্ামত ভতন ঘন্টার  মধ্য ভনষ্পভি করা র্াে কস 

ভিষমে ব্য গ্রহণ করা।  

 অমপক্ষ ান কপনশনারমদর সুভিিার জন্য পর্ যাপ্ত টেমলটযুক্ত অমপক্ষ ান কমক্ষর ব্যিস্থা করা।  

ক যকতযা/ ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 

ক যকতযা/ ক যিারীমদর দক্ষতা উন্নেমন জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের আওতািীন িাভষ যক গণক যিারীমদর জন্য িাভষ যক ৬০ ঘন্টা ব্যাপী প্রভশক্ষণ 

আমোজন অব্যাহত আমে। অিসরপ্রাপ্ত ক যিারীমদর কপনশন ককস দ্রুত ভনষ্পভি করা হে। 

তথ্য অভিকার আইন ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  :  

ক াট আমিদমনর সাংখ্যা-১১০টি, সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা-১০২টি এিাং ০৮টি আমিদন কপভন্ডাং আমে।  

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  

ভিো  ল্যািমরটভর স্কুল,  াদারীপুর এর নতুন িিন ভন যাণ। 

   
উমল্লখ্য, ২.২৭৬ একর খাস জভ  উদ্ধার করা হমেমে।  

 

কজলা:ভকমশারগি 

২০১৯-২০২০ অি যিেমর কার্ যািভল : 

সািারণ কার্ যািভল : 

 কার্ যকর জিািভদভহতা ও অাংশগ্রহণমূলক প্রভতষ্ঠান ভহমসমি কজলা প্রশাসনমক গমড় কতালা। 

 জনপ্রভতভনভি, সুশীল স াজ, উন্নেন সহমর্াগী সাংস্থা এনভজওসমূমহর সহমর্াভগতাে সুপভরকভল্পতিামি উন্নেন কার্ যক্র  পভরিালনা, 

ক যসাংস্থান সৃভষ্ট, র্তণমূল পর্ যামে এ উমদ্যাক্তা সৃভষ্ট, সমিতনতা সৃভষ্ট এিাং জনগমণর সভক্রে অাংশগ্রহমণর  াধ্যম  দাভরদ্র হ্রাসকরণ 

 সুস্বাস্থয ভনভশ্চতকরমণর লমক্ষয জনসমিতনতা সৃভষ্ট, খামদ্য পুভষ্ট ান িাড়ামনা এিাং সুভিভকৎসার ব্যিস্থা করা।  

  াননীে প্রিান ন্ত্রীর প্রভতশ্রুভত িাস্তিােমনর ভনভ ি সিার জন্য ভশক্ষা ব্যিস্থা ভনভশ্চত করমত সি যস্তমরর ভশক্ষা ব্যিস্থাে ভনভিড় 

পর্ যমিক্ষণ, পৃষ্ঠমপাষকতা, পভরকল্পনা প্রণেন ও িাস্তিােন করা।  
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 জাতীে ই-গিন্যযান্স কার্ যক্র  িাস্তিােন কসিা পদ্ধভত সহজীকরণ, প্রভতশ্রুত কসিা প্রদান, কজলা তথ্য িাতােন হালনাগাদকরণ, 

কসাস্যাল ভ ভডো ব্যিহার এিাং ভিভিন্ন পর্ যামে তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্তসহ অন্যান্য ভিষমে প্রভশক্ষণ কার্ যক্র  পভরিালনা ও 

তদারভক 

 পভরমিশিান্ধি, নেনাভিরা  িহুজামতর ফুল ও বৃক্ষ আচ্ছাভদত ভডভস গামড যন গড়ার  াধ্যম , কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, 

ভকমশারগি এ কসৌন্দর্ যিি যন   

 কামলক্টমরট জাম   সভজমদর সাভি যক সাংস্কারকাজ ও নতুন পভরমিশিান্ধি অযুখানা ভন যাণ 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের সম্মুমখ কিাোরা সাংলগ্ন িাগামনর সাংস্কারকাজ 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের অিযন্তরিামগর কসৌন্দর্ যিি যন 

 ভডভস িাাংমলার সাভি যক সাংস্কার ও কসৌন্দর্ যিি যন 

 সাভকযট হাউমসর র্ততীে তলা সম্প্রসারণ ও সাংস্কার, পাওোর কেশন ভন যাণ, সাভি যক কসৌন্দর্ যিি যন 

 ভকমশারগি কজলার ঐভতহাভসক পাগলা  সভজমদর সাভি যক সাংস্কারকাজ, নতুন িাউন্ডাভর, গাড য কশড ও ভশভন্নঘর ভন যাণ                                                                                                    

 মুভজিিষ য উপলমক্ষ িেিন্ধু কণ যামর স্থাভপত ভকেস্ক র্মন্ত্রর শুি উমদ্বািন 

 মুভজিিষ য ও জাতীে ভশশু ভদিস ২০২০ উদর্াপন উপলমক্ষ কদোভলকা প্রভতমর্াভগতা (১৭  াি য ২০২০) 

 মুভজিিষ য কণ যামরর শুি উমদ্বািন 

 মুভজিিষ য ও জাতীে ভশশু ভদিস ২০২০ উদর্াপন উপলমক্ষ কদোভলকা প্রভতমর্াভগতা (১৭  াি য ২০২০) 

 ভডভজটাল েযাটিম যর  াধ্যম  অনলাইন কযামটল  ামকযট িা গরুর হাট সৃভষ্ট 

 প্রাপ্ত ভ উমটশন র্িাভনেম  ভনষ্পভির  াধ্যম  খভতোনসমূহ হালনাগাদকরণ। 

র্ভভ সাংক্রান্ত কার্ যািভল : 

 ৯০.৭৭ একর কৃভষ জভ  ২৩৫টি র্ভভ হীন কৃষক পভরিামরর  মধ্য িমন্দািস্ত প্রদান 

 র্ার জভ  আমে ঘর কনই তার ভনজ জভ মত গৃহভন যাণ প্রকমল্পর আওতাে ১৯৯টি গৃহ ভন যাণ 

 শতিাগ ই-ভ উমটশন কার্ যক্র  পভরিাভলত হমচ্ছ 

 উপমজলা র্ভভ  অভিস সমূমহ করকড যরু  কহল্পমডস্ক ও ওমেটিাং কশড স্থাপন 

 উপমজলা র্ভভ  অভিমস খভতোনসমূহ এমিল ডাটামিমজ সাংরক্ষণ 

 ভডভজটাল পদ্ধভতমত র্ভভ  জভরপ ও করকড য প্রণেন প্রকমল্পর আওতাে র্ািতীে করকড য হালনাগাদকরণ 

 ২০১৯-২০২০ অি যিেমর ২০ একমরর ঊমর্ধ্য ২৮ এিাং পূমি য ইজারাকৃত ১২৪টি সি যম াট ১৫২টি জল হাল ইজারা প্রদান করা হমেমে। 

ইজারা কার্ যক্র  িল ান। 

 সােরাত  হাল ইজারা িািদ ১৬.১২ ককাটি টাকা রাজস্ব আদাে হমেমে 

 ২০,৩৮৫টি ভ উমটশন ককস ভনষ্পভিকরণ 

 ২০,৩৮৫টি খভতোন হালনাগাদকরণ 

 ৯.৬৪ ককাটি টাকা র্ভভ  উন্নেন কর আদাে  

 ১,৪৯,২০,৮৯০/- টাকা ব্যমে ০১টি উপমজলাে ০৩টি ইউভনেন র্ভভ  অভিস ভন যাণ করা হে। 

২০২০-২০২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : 

 ৩৪৪ জন ভিক্ষুক পুনি যাসন ও পুনি যাভসত ভিক্ষুকমদর জন্য ক যসাংস্থামনর সুমর্াগ সৃভষ্ট 

  াদকমসিন ও  াদকদ্রমব্যর ভিস্তার করামি গঠিত ‘ াদকভিমরািী টাস্কমিাস য’ কর্তযক প্রভত  ামস ২টি কমর  অভির্ান পভরিালনা 

 ‘ভনরাপদ সড়ক ও র্ানজট ভনরসন টাস্কমিাস য’ কর্তযক  প্রভত  ামস ৪টি কমর অভির্ান পভরিালনা 

 িরাে অনুর্ােী জভ  আমে ঘর নাই, এ ন পভরিামরর জন্য গৃহভন যাণ 

 িরাে অনুর্ােী জভ ও নাই, ঘরও নাই এ ন পভরিামরর জন্য গৃহ ভন যাণ  

 কজলার পভতত সকল জভ  িাষািামদর আওতাে আনেন 

 আমগ্নোস্ত্র লাইমসন্স প্রাপ্তমদর ডাটামিইজ বতভর ও এসএ এস এর  াধ্যম  নিােমনর কনাটিশ কপ্ররণ 

 কজলার সকল র্ভভ হীন ব্যভক্তমক একটি ডাটামিইজ এর অন্তভু যক্তকরণ  

 ভকমশারগি কজলা কারাগামর কারািভন্দমদর ৯টি কিমড প্রভশক্ষণ প্রদান ও কারামুভক্তর পর প্রভশক্ষণ প্রাপ্তমদর কম যর সুমর্াগ সৃভষ্ট 

 ককাভিড-১৯ িাইরামস আক্রান্ত সকল কিসরকাভর নাগভরকমক আভি যক সহােতা/অনুদান প্রদান 

 ভকমশারগি কজলাে কজলা ও উপমজলা পর্ যামে অনলাইন স্কুল প্রভতষ্ঠা ও পভরিালনা 

 অনলাইন ককাস য আমোজমনর  াধ্যম  ভিমদশ কিরত ও কিকার যুিকমদর দক্ষ জনশভক্তমত রূপান্তর 

 ভকমশারগি কজলাে অিভস্থত সকল দপ্তমরর প্রিান অভিসিিমনর স ন্বমে একটি ক মেি স্থাপন 
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 কর্াগামর্াগ ব্যিস্থার উন্নভতকরণ এিাং সম্পূণ যরূমপ র্ানজট ভনরসন। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা: 

 দক্ষ, স্বচ্ছ, গভতশীল এিাং জনিান্ধি প্রশাসমনর  াধ্যম  সুশাসন ও উন্নত নাগভরক কসিা ভনভশ্চতকরণ 

 প্রভতটি দপ্তমরর কার্ যক্র  ও কসিাসমূহ ওমেিসাইমট প্রকাশ ও উদ্ভািনী উমদ্যাগ গ্রহণ 

 সকল নাগভরকমক শতিাগ স্যাভনমটশন ও ভনরাপদ পাভনর আওতাে আনা। 

 সকল নাগভরকমক তার অভিকার, দাভেত্ব, কতযব্য সিমকয সমিতন কমর গমড় কতালা। 

 তথ্য প্রযুভক্তর ব্যিহার ও কসিা সহজীকরণ 

 কটকসই গ্রা ীণ অিকাঠাম া উন্নেন ও প্রাকৃভতক দূমর্ যাগ ব্যিস্থাপনা 

 সাংস্কারাভিন জলািার/পুকুরপামড় তাল গাে করাপণ 

 প্রাকৃভতক দুমর্ যাগ ক াকামিলাে জনগমণর  মধ্য সমিতনতা বৃভদ্ধকরণ 

 দুমর্ যামগ আক্রান্ত ব্যভক্ত ও পভরিামরর সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ 

 অভত দভরদ্র জনমগাষ্ঠীর  ান উন্নেন 

 ত্রাণ/অনুদান ভিতরমণ স্বচ্ছতা আনেন 

 িজ্রপাত সতকযতার জন্য লাইমটভনাং ভডমটকটিি কসন্সর স্থাপন 

 দুমর্ যাগ ক াকাভিলাে কস্বচ্ছামসিক বতভর, প্রভশক্ষণ ও উদ্ধামরর জন্য প্রস্তুতকরণ 

 গ্রা ীণ রাস্তাঘাট ও কর্াগামর্ামগর কটকসই উন্নেন 

  ার্তমৃতুয ও ভশশুমৃতুযর হার শূমন্যর ককাঠাে আনেমনর এিাং নাগভরক কসিা ভনভশ্চতকরমণর লমক্ষ হটলাইন ও আধুভনক সুভিিা 

সম্বভলত অযামু্বমলন্স ও সাি যক্ষভণক কহলি ককোর 

 শতিাগ স্যাভনমটশন িাস্তিােন 

 উপমজলাে প্রািভ ক ও  াধ্যভ ক ভিদ্যালমের ওমেিসাইট প্রস্তুত এিাং  াভিভ ভডো ক্লাসরু  কার্ যকর িামি িালুকরণ 

 কজন্ডার স তা আনেমন িাল্যভিিাহ প্রভতমরাি ও িাল্যভিিাহ ভনমরাি আইন-২০১৭ এর িাস্তিােন 

 দাভরদ্র ভিম ািন কেভণ কপশাভিভিক সাংগঠন বতভর, পু ুঁভজগঠন, প্রভশক্ষণ, ঋণভিতরণ, স্বািলম্বীকরা  

 কজন্ডার স তা অজযন এিাং সকল নারী ও ক মেমদর সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ 

 দাভরদ্র ও ভপভেমে পড়া জনমগাষ্ঠীমদর শতিাগ সা াভজক ভনরাপিা কিষ্টনীভুক্তকরণ 

 ভিক্ষুক মুক্তকরণ 

 শতিাগ ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন স্কাউটিাং কার্ যক্র  কজারদারকরণ ও  ভনটভরাং 

 উপমজলা ক্রীড়া সাংস্থামক কার্ যকরীকরণ ও কখমলাোড়মদর প্রভশক্ষমণর আমোজন 

 কটকসই, ভনরাপদ ও  ানসম্মত কৃভষ পণ্য উৎপাদনও ভিপণন 

 কৃষক সাংগঠন প্রভতষ্ঠা ওমরভজঃ প্রদান 

 বজি িালাইনাশক ব্যিহার বৃভদ্ধ ও কীটনাশক ব্যিহার ভনরুৎসাভহতকরণ 

 বজি সার ব্যিহারবৃভদ্ধ ও রাসােভনক সার ব্যিহার ভনরুৎসাভহতকরণ 

 কৃভষ জভ  রক্ষা করা।  

দপ্তর ওসাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ: 

 কজলা ও উপমজলা পর্ যামে ভিভিন্ন উদ্ভািনী উমদ্যাগ গ্রহমনর  াধ্যম  স্বল্প স ে, স্বল্প ব্যমে ও ক  ভিভজমট (TCV) কসিা প্রদান ও 

জনগমণর কদারমগাড়াে কসিা কপৌুঁোমনা। 

 ই-িাইভলাং এর  াধ্যম  সম্পূণ যিামি Paper less অভিস ব্যিস্থাপনা িাস্তিােন। 

 সকল উপমজলা র্ভভ  অভিসমক জনিান্ধি  মডল র্ভভ  অভিস ভহমসমি রূপান্তর। 

 পল্লী দাভরদ্র ভিম ািন িাউমন্ডশন ভকমশারগি অঞ্চমলর ক্ষুদ্র ঋণ কার্ যক্র  ভিষেক ক যপভরকল্পনা (২০২০-২০২১অি যিের) প্রণেন 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : অভিমর্ামগর কপ্রভক্ষমত র্িার্ি ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমচ্ছ। 

ইগিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ভকমশারগি কারািভন্দ সাংমশািনাগার ভকমশারগি কজলা কারাগামরর িন্দীমদর সুস্থিারার জীিমন ভিভরমে ভদমত এিাং মুভক্তর পর 

তামদর সৎপমি জীিনর্াপমনর ব্যিস্থা কভরমে ভদমতই এই উমদ্যাগটি কনো হমেমে। উমদ্যাগটি িাস্তিােমনর লমক্ষয ভকমশারগি কজলা 

কারাগামর কারািভন্দমদর ৯টি কিমড প্রভশক্ষমণর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে এিাং কারামুভক্তর পর তামদর জন্য কামজর সুমর্াগ, আভি যক 

সহােতাসহ পুনি যাসমনর সা ভগ্রক ব্যিস্থা কনো হমেমে। 

 পভরিার পভরকল্পনা কসিা সাংক্রান্ত অযাপসঃ (উপমজলা স্বাস্থয ও পভরিার পভরকল্পনা ক যকতযা, ভকমশারগি সদর) 



57 

 পভরিার পভরকল্পনা সহাভেকা ক ািাইল অযাপস এর  াধ্যম  পভরিার পভরকল্পনা,  ার্তয ও ভশশুমৃতুয হ্রাস এিাং ভকমশার- ভকমশারীমদর 

স্বাস্থয ভনভশ্চত করা। এই কার্ যক্র টি িতয ামন িল ান রমেমে। ঘমর িমসই পভরিার পভরকল্পনা সাংক্রান্ত কসিা পামি। 

 কসালার ভ ভনিাস উদ্ভািন 

 ভপভরজপুর  মডলঃ (উপমজলা ভনি যাহী অভিসার িাভজতপুর, ভকমশারগি) এ পদ্ধভত প্রমোমগর  াধ্যম  কৃভষ পণ্যউৎপাদন, ভিপণন 

এ নভক নারী কৃষকমদর ক্ষ তােন ও পভরমিশ উন্নেনসহ ভিভিন্ন ভিষে ভিমিিনাে এমন এর সামি সাংভিষ্ট স স্যাসমূহ ভিভিত কমর 

স ািামনর কিষ্টা করা হমেমে। কক্রতার সামি সরাসভর সাংমর্াগ স্থাপমনর জন্য একটি ই-ক াস যভিভিক ভিপণন েযাটি য 

(www.greenbangla.com.bd) বতভর করা হমেমে। পাশাপাভশ কেমোর কিমক greenbangla নাম  অযাপ ডাউনমলাড 

কমর ও এখানকার পণ্য ক্রে করা হমচ্ছ। এ েযাটিম য ভনিভন্ধত কৃষকরা োড়াও প্রভতভনেত ভিভিন্ন িল ও সিভজ উৎপাদনকারীরা 

তামদর পণ্য ভিভক্রর উমেমে সাংযুক্ত হমচ্ছ। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ২০১৯-২০২০ সামল ক যিারীমদর সন্তানমদর পািভলক ভিশ্বভিদ্যালমের িভতয হওোর সুমর্াগ প্রাপ্ত ৫ জন ভশক্ষািীমক ভিমশষ সম্মাননা 

প্রদান করা হে।  

 ২০১৯-২০২০ সামল ক যিারীমদর সন্তানমদর এইি, এস, ভস পরীক্ষািী এ ন ৩৯ জন ভশক্ষািীমক আভি যক সহমর্াভগতা প্রদান করা 

হে।  

 ২০১৯-২০২০ সামল ক যিারীমদর সন্তানমদর এস, এস, ভস পরীক্ষািী এ ন ৪২ ভশক্ষািীমক আভি যক অনুদান প্রদান করা হে।  

 ভকমশারগি কামলক্টমরট ক যিারী ক্লামির ভদ্বতল িিন ভন যামণ উেীপনা ও আভি যক সহর্াভগতা প্রদান।  

 িাাংলামদশ ৪ি য কেভণ ক যিারী কল্যাণ সভ ভত, ভকমশারগি ইউভনট শাখার িিন ভন যামণ আভি যক সহমর্াভগতা প্রদান।  

 ভকমশারগি কামলক্টমরট ক যিারী ক্লামির সম্মুখস্থ রাস্তা কড্রনসহ ভন যামণ সহমর্াভগতা প্রদান এিাং ভকমশারগি কামলক্টমরট ক্লাি 

িিমন  কসালার প্যামনল িরাে প্রদান।  

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

 তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যাঃ (০১-০১-২০১৯-হমত ৩১-১২-২০১৯ পর্ যন্ত) ৪১টি 

 সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যাঃ (০১-০১-২০১৯-হমত ৩১-১২-২০১৯ পর্ যন্ত) ৪১টি 

 তথ্য কভ শন িরাির দামেরকৃত আভপমলর সাংখ্যাঃ (০১-০১-২০১৯-হমত ৩১-১২-২০১৯ পর্ যন্ত) ১টি 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 

জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ামনর শতত  জেিাভষ যকী (মুভজিিষ য) র্িার্ি  র্ যাদাে পালমনর লমক্ষয কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, 

ভকমশারগমি মুভজিিষ য কণ যার স্থাপন করা হমেমে কর্খামন জাভতর ভপতার স্মৃভত সাংিভলত িই, েভি, উভক্ত, িাষমণর গুরুত্বপূণ য অাংশসহ অন্যান্য 

স্মৃভতভিজভড়ত ভজভনস রমেমে। এোড়া নতুন প্রজেমক জাভতর ভপতা িেিন্ধুর আদমশ য উিীভিত করার জন্য তাঁর সাংভক্ষপ্ত জীিনী, ভলভখত 

িইসমূহ, গুরুত্বপূণ য েভি, িাষণ, উভক্ত, ভিভডও সাংিভলত ‘ভকেস্ক ক ভশন’ স্থাপন করা হমেমে।  

কজলা: িভরদপুর 

২০১৯-২০২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 ফররেপুর থজলার রবরভন্ন রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর থমধাবী রশক্ষােীয়ের রনয়ে প্ররিমায়স থজলাে Meet the DC ও প্রয়িেক উপয়জলাে 

Meet the UNO শীষ েক সভা আয়োজন করা িে। 

 থজলা প্রশাসক, ফররেপুর ময়িােয়ের কার্ োলয়ের প্রধান থগইয়ট কয়রানা ভাইরাস সংক্রামনয়রায়ধ জীবাণুনাশক টায়নল স্থাপন করা 

িয়েয়ি।  

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে 3ে িলাে মরিলায়ের নামায়জর স্থান ও করম্পউটার ল্যাব স্থাপন করা িয়েয়ি।  

 সারকেট িাউয়জ ৪ে ে িলা সম্প্রসাররি করা িয়েয়ি।  

 থেজারর কক্ষ সম্প্রসারণ করা িয়েয়ি।  

 পদ্মা থসতু থরল সংয়র্াগ প্রকল্প, সেক ও জনপে রবভায়গর ৪-থলন উন্নেন প্রকল্প, পিীরবদুেিােন থবাি ে, পারন উন্নেন থবাি ে এর 

আওিাে রবরভন্ন প্রকয়ল্প থমাট ২৫টি এল,এ থকস  রুজু করা িে।  

 রুজুকৃি এল এ থকসসমূি রবরভন্ন পর্ োয়ে কার্ েক্রম গ্রিণপূব েক প্রিোশী সংস্থার অনুকূয়ল অরধগ্রিণ করি: জরমর েখল িস্তান্তর করা 

িে। 

 বরণ েি এল, এ থকয়স ক্ষরিগ্রস্ত জরমর মারলকয়ের ক্ষরিপূরণ রনধ োরণ পূব েক এল, এ থিয়কর মায়েয়ম পররয়শাধ করা িে।  

 সরকারর োবী আোয়ে 04 ধারা অনুসায়র সরকারর পাওনার জন্য সাটি েরফয়কট মামলা োরখল। 
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 05  ধারা অনুসায়র সাটি েরফয়কট মামলার জন্য অনুয়রাধপত্র, 06 ধারা অনুসায়র অনুয়রাধপত্র মােয়ম সাটি েরফয়কট মামলা োরখল, 

07 ধারা অনুসায়র সাটি েরফয়কট থেনাোয়রর প্ররি থনাটিশ এরং সাটি েরফয়কটর প্ররিরলরপ জারী, 08 ধারা অনুসায়র সাটি েরফয়কট 

জারীর ফলাফল, 09 ধারার মােয়ম েরখাস্ত থপয়শর মেয়ম োে অস্বীকার, 10 ধারা অনুসায়র আপরত্ত েবণ, 14 ধারা অনুর্ােী 

সাটি েরফয়কট জারীর কার্ েকরীকরণ পিরি। 

 স্থাবর/অস্থাবর সম্পরত্ত থক্রাক ও রবক্রে এবং সাটি েরফয়কট থেনাোরয়ক থগ্রফিার কয়র থেওোনী কারাগায়রর আটয়কর মােয়ম 

সরকারর োবী/পাওনা আোে করা। 

 এ কজলাে ভনতয প্রমোজনীে দ্রব্যমূল্য কর্ৌভক্তক ও সহনীে পর্ োয়ে রাখার লমক্ষয কজলা টাস্কমিাস য ও কিাক্তা অভিকার সাংরক্ষণ 

কভ টির  াভসক সিা ১২  ামস ১২টি অনুভষ্ঠত হমেমে। 

 আয়েোস্ত্র লাইয়সন্স সংক্রান্ত িথ্য: 2019-2020 অে েবিয়র 05টি রপস্তল/ররভলবার, 01টি রাইয়ফল, ১১টি বন্দুক লাইয়সন্স ইসুে 

করা িে। ৬৫টি রপস্তল/ররভলবার, ৪৬টি রাইয়ফল, ৪৪৬টি বিক/শটগান এর লাইয়সন্স নবােন করা িে। 

 এরসি লাইয়সন্স সংক্রান্ত িথ্য: 2019-2020 অে েবিয়র 01টি লাইয়সন্স ইসুে করা িে এবং 35টি এরসি ব্যবিার, 04টি এরসি 

পররবিন, 06টি এরসি রবক্রে লাইয়সন্স নবােন করা িে। 

 ২০১৯-২০ অি যিেমর কজলা  াভসক রাজস্ব সিা, কজলা আেেণ প্রকল্প িাস্তিােন কভ টির সিা, কজলা আেেন আদ যশ গ্রা , কজলা 

র্ভসিভির জির দখল কভ টির সিা, কৃভষ খাস জভ  ব্যিস্থাপনা ও িমন্দািস্ত কভ টির সিা ১২  ামস ১২টি সিা অনুভষ্টত হমেমে। 

এ োড়াও কজলা সামি য এন্ড কসমটলম ন্ট কভ টির সিা গত ২৬-০১-২০২০ তাভরখ হমত এ জুন/২০২০ তাভরখ পর্ যন্ত ০৬ (েে)টি সিা 

অনুভষ্ঠত হমেমে এিাং সিার অগ্রগভত প্রভতমিদন সাংভিষ্ট উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর কার্ যালে ও সহকারী কভ শনার (র্ভভ ) হমত 

ভনেভ ত পভরিীক্ষণ করা হমচ্ছ। 

 িভরদপুর কজলাে ক াট ১৫ (পমনর)টি আেেণ প্রকল্প ও ৪২টি গ্রচ্ছগ্রা  প্রকমল্পর কার্ যক্র  তদারভকসহ ঊদ্ধযতন কর্তযপমক্ষর সামি 

স ন্বে সািান করা হমচ্ছ। 

 কজলাে র্ভভ  উন্নেন কর, ই-না জাভর, করন্টা সাটি যভিমকটসহ র্ভভ  সাংক্রান্ত র্ািতীে কার্ যক্র  উপমজলা র্ভভ  অভিস এর সামি 

স ন্বে কমর উদ্ধযতন কর্তযপক্ষমক প্রভত  ামস অিভহত করা হমেমে।  

 র্ভভ হীন িমন্দািস্ত : িলভত অি যিেমর ক াট ৫৫৫টি র্ভভ হীন পভরিারমক ৭৭.১৭৬৭ একর কৃভষ খাস জভ  িমন্দািস্ত প্রদান করা 

হমেমে। 

 িালু হাল : িভরদপুর কজলাে ক াট ০৪টি িালু হাল রমেমে, র্া এ কার্ যালে হমত ইজারা প্রদান করা হমেমে। 

 গ্রা  আদালত কার্ যকর ও সভক্রে করার জন্য কজলা প্রশাসক ও উপমজলা ভনি যাহী অভিসারগণ ভনেভ ত ইউভনেন পভরষদ পভরদশ যন 

কমর আদালমতর কার্ যক্র  ভনভিড়িামি পর্ যমিক্ষন করমেন।  

 িভরদপুর কজলার ৮১টি ইউভনেমন গ্রা  আদালত কার্ যক্র  পভরিাভলত হমচ্ছ।  

২০২০-২১ অে েবিয়রর কম েপররকল্পনা: 

 রশক্ষার মান উন্নেয়ন “আট আনার জীবয়নর আয়লা থকনা” এর উপর রভরত্ত কয়র “ফররেপুর জ্ঞায়নর আয়লা োি” গঠন করা িয়ব। 

এই োয়ির মােয়ম প্ররিবির বই থমলা আয়োজন, েররদ্র থমধাবী রশক্ষােী বৃরত্ত প্রোন এবং থজলার থেষ্ঠ রশক্ষক ও িাত্রিাত্রীয়ের 

পুরস্কার প্রোন করা িয়ব। 

 আয়েোস্ত্র লাইয়সন্স ও এরসি লাইয়সন্স সমূি রিরজটালাইজড্ করার লয়ক্ষে ইয়িাময়ে থেকোম থকাম্পানী ০৯-০৭-২০২০ িাররখ 

থেয়ক কাজ শুরু কয়রয়ি। অনলাইয়ন আয়েোস্ত্র লাইয়সন্স প্রোন, নবােন িাোও থজলার সকল আয়েোস্ত্র লাইয়সন্সধারীর িথ্য 

সফটওোয়র সংরক্ষণ করা িয়ব। এ পররকল্পনা মারফক কার্ েক্রম সম্পন্ন িয়ল একরেয়ক থজলার সকল আয়েোস্ত্র ও এরসি 

লাইয়সন্সধারীয়ের ব্যরক্তগি িথ্য থেয়ক শুরু কয়র র্াবিীে িথ্যারে ওয়েব থপাট োয়ল পাওো র্ায়ব, অন্যরেয়ক লাইয়সন্সধারীয়ের স্মাট ে 

লাইয়সন্স সরবরাি করা ও নবােনসি আনুষারঙ্গক কার্ োরে সম্পন্ন করয়ি সমে ও অে ে উভেই সােে িয়ব। 

 ২০২০-২১ অে েবিয়র িলমান ১৫টি এল, এ থকয়সর মােয়ম ৮৫.৮৯ একর জরম অরধগ্রিণ এবং ক্ষরিগ্রস্ত জরমর মারলকয়ের 

ক্ষরিপূরণ রনধ োরণ পূব েক এল, এ থিয়কর মায়েয়ম পররয়শাধ করা িয়ব। 

 ২০২০-২১ অে েবিয়র এ শাখার রবগি অে েবিয়রর অরনষ্পরত্তকৃি থেওোরন মামলা, রভরপ মামলা ও ল্যান্ড সায়ভ ে মামলা রনেরত্তর 

ব্যবস্থা করা। এিাো নতুন িোম থভন্ডারলাইয়সন্স প্রোয়নর সংখ্যা বৃরি করা, িলরি অে েবিয়র উরিরখি নতুন োয়েরকৃি 

মামলাসমূি দ্রুি রনষ্পরত্তর ব্যবস্থা করা। মুরজব শিবষ ে উপলয়ক্ষে শাখার সকল কার্ েক্রম রিরজটাল পিরিয়ি সম্পন্ন করা। সরকারর 

মামলার কার্ েক্রম দ্রুি রনষ্পরত্তর লয়ক্ষে রবজ্ঞ রজরপ/এরজরপগয়ণর সমন্বয়ে বিয়র 12টি সভা আিবায়নর লক্ষে মাত্রা রনধ োরণ করা 

িয়েয়ি। 

SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা: 

থজন্ডার সমিা ও মানবারধকারসি থটকসই উন্নেয়নর লয়ক্ষে শিভাগ রশক্ষার িার অজেন। থেয়শর আে ে সামারজক ও অবকাঠায়মাগি উন্নেয়ন 

সরকার কর্তেক গৃিীি উন্নেন প্রকল্প বাস্তবােয়নর জন্য িারিো অনুর্ােী জরম অরধগ্রিয়ণর মােয়ম বরাে প্রোন করা িয়ে োয়ক। এর ফয়ল 
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রাস্তাঘাট ও থরলপে রনম োয়ণর মােয়ম থর্াগায়র্াগ ব্যবস্থার উন্নেন ঘয়ট।  এিাো, ক্ষরিপূরণ প্রোয়নর মােয়ম প্রাে ২৪০০ ক্ষরিগ্রস্ত পররবারয়ক 

প্রিেক্ষ বা পয়রাক্ষভায়ব পুনব োসয়নর মােয়ম আবাসন ব্যবস্থা করা । নতুন রবদুেৎ থকন্দ্র রনম োয়ণর মােয়ম রবদুেৎ িারিো পূরণ। 

েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রম : 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে মারিপারপাস সভা কক্ষ স্থাপন করা িয়ব।  

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে স্থােী প্ররশক্ষণ িল স্থাপন করা িয়ব।  

ই-গভয়ন েন্স/ইয়নায়ভশন সম্পরকেি 2019-2020 অে েবিয়র গৃিীি কার্ েক্রম : 

 রবজ্ঞান রবষেক থসরমনার এবং কুইজ প্ররিয়র্ারগিা। 

 থজলাে কয়রানা সংক্রান্ত িথ্য এবং ত্রাণ কার্ েক্রম পররিালনার জন্য www.fcmro.com শীষ েক ওয়েবসাইট তিরর। 

 ত্রাণ রবিরয়ণ তদ্বিিা পররিায়রর জন্য QR থকািযুক্ত মানরবক সিােিা কায়ি ের মােয়ম মানরবক সিােিা/ত্রাণ কার্ েক্রম পররিালনা। 

 ৩৩৩ এর প্রিারণার জন্য থসরমনার, থপ্রস রব্ররফং, থপািার, ব্যানার, িোন্ডরবল িাপায়না এবং রবিরণ। 

 অনলাইন প্লাটফয়ম ে রিরজটাল থমলা 2020 আয়োজন। 

 অনলাইন রভরত্তক রক্তোন কম েসূরি পররিালনার জন্য faridpurbloodbank.com তিরর।  

 মুরজববষ ে উপলক্ষে অনলাইন রভরত্তক সাংস্কৃরিক (নৃিে, আবৃরত্ত, গান, িরব আঁকা) প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন।  

 থজলার রবরভন্ন রবভাগীে েপ্তয়রর কম েকিোয়ের ই-নরে রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোন। 

 

কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম : 

থকারভি-19 কালীন সময়ে মাঠ পর্ োয়ে কম েরি কম েকিো ও কম েিারীয়ের মাননীে প্রধানমন্ত্রীর থঘাষণা থমািায়বক কয়রানা পরজটিভ 

আক্রান্তয়ের সরকারর অনুোন প্রোয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ করা। 
 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-র আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক কার্ যক্র  িল ান আমে। তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদন সাংখ্যা ১৬৩টি, সরিরাহকৃত তমথ্যর 

সাংখ্যা ৯০টি এিাং ককান আভপল দামের হেভন।  

কজলা: শরীেতপুর 

২০১৯-২০ অে েবিয়রর উয়িখয়র্াগ্য কার্ োবরল : 

 2166 জন বীর মুরক্তয়র্ািার অনুকূয়ল 36,55,18,000/-টাকা ভািা প্রোন করা িয়েয়ি। 

 30 জন সাংস্কৃরিক ব্যরক্তে এবং 13টি সাংস্কৃরিক  প্ররিষ্ঠায়নর অনুকূয়ল 6,96,600/- টাকা অনুোন প্রোন করা িয়েয়ি।  

 18 জন মৃি সরকারর কম েকিো-কম েিারীয়ের পররবায়রর মায়ি 1,44,00,000/- টাকা অনুোন রবিরণ করা িয়েয়ি।  

 রভক্ষুক পুনব োসন ও রবকল্প কম েসংস্থায়নর রনরমত্ত শরীেিপুর থজলাে রবরভন্ন উপয়জলায়ি 25,50,000/- রবিরণ করা িয়েয়ি। 

 খুিরা স্বণ ে ক্রে-রবক্রে ও তিররর লাইয়সন্স নবােন-৬৪টি। 

 থলৌিজাি দ্রব্য, রি/টিন ব্যবসাে নবােন-১৭টি। 

 রসয়মন্ট ব্যবসাে নবােন-১১টি।  

 সুিী কাপে/োন কাপে খুিরা ব্যবসাে লাইয়সন্স : নবােন-১৯টি। 

 দুগ্ধজাি খায লাইয়সন্স : ইসুে-০১টি, নবােন-০৪টি। 

 কম েেক্ষিা উন্নেয়ন শরীেিপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের 170 জন কম েকিো-কম েিারীয়ক প্ররিমায়স অভেন্তরীণ প্ররশক্ষণ প্রোন করা 

িয়েয়ি। 

 িোম্প থভন্ডার লাইয়সন্স ইসুেকরণ ০৮টি, নবােন-১০৫টি।  

 ২০১৯-২০ অে েবিয়র ৬৫০ জন গ্রাম পুরলশয়ক থপাষাক রবিরণ করা িয়েয়ি। এিাো, ৬৫০ জন গ্রাম পুরলশয়ক কয়রানাকালীন ১,৩০০ 

টাকা িায়র প্রয়ণােনা প্রোন করা িয়েয়ি। 

 থজলার ইউরপ থিোরম্যান, সেস্য, ইউরপ সরিব ও রিসাব সিকারী কাম-করম্পউটার অপায়রটরয়েরয়ক িোন্ড গ্লাভস, মাস্ক, িোন্ড 

স্যারনটাইজার সরবরাি করা িয়েয়ি। 

 ২০১৯-২০ অে েবিয়র ৩০ জন রিসাব সিকারী কাম-করম্পউটার অপায়রটরয়ক রনয়োগ প্রোন করা িয়েয়ি। 

 

২০২০-২১ অে েবিয়র গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

 এসরিরজ, ৭ম পঞ্চবারষ েকী পররকল্পনা ও বিেমান সরকায়রর রনব োিনী ইশয়িিায়রর সায়ে সামঞ্জস্য থরয়খ থজলা প্রশাসয়নর সকল 

পররকল্পনা প্রণেন এবং বাস্তবােন;  

 থজলা পর্ োয়ে জািীে শুিািার থকৌশল বাস্তবােন;  

 রসটিয়জন িাট োয়রর সফল বাস্তবােয়নর মােয়ম দুনীরি প্ররিয়রাধ, সকল স্তয়র জবাবরেরিিা ও স্বচ্ছিা রনরিিকরণ; 

http://www.fcmro.com/
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এসরিরজর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকিনা : 

এসরিরজর লক্ষেসমূি অজেয়ন থজলা ও উপয়জলা পর্ োয়ে থিক থিাল্ডারয়ের সায়ে আয়লািনা করা, প্রয়োজনীে কম েশালা আয়োজয়নর স্থানীে লক্ষেমাত্রা 

রনধ োরণ এবং উক্ত লক্ষেমাত্রাসমূি  অজেয়নর জন্য প্রয়োজনীে ও কার্ েকরর পেয়ক্ষপ গ্রিণ ও বাস্তবােন করা।  

শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম : 

 কম েকিো ও কম েিারীয়ের ময়ে থেশয়প্রম এবং মূল্যয়বাধ জাগ্রি করয়ি প্ররিমায়স িাফ রমটিং ও রাজস্ব সভাে নীরি, তনরিকিা সম্পয়কে 

আয়লািনা করা িে;  

 থজলা ও উপয়জলার প্ররিটি স্কুল-কয়লয়জ এয়সম্বরলয়ি, ধমীে উপাসনালে জীবন ও রায়ষ্ট্রর জন্য শৃঙ্খলার প্রয়োজনীেিা এবং দুনীরি প্ররিয়রায়ধ 

করণীে রবষয়ে আয়লাকপাি করা িে।  

ই-গভয়ন েন্স / ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম :  

ইয়নায়ভশনটিয়মর মােয়ম থসবা প্রোন সিজীকরণ রবষয়ে উ্াবন িলমান রয়েয়ি। উ্ারবি ধারনাসমূি র্ািাইপূব েক সঠিক বাস্তবােয়নর মােয়ম জনগয়ণর 

কায়ি সিয়জ থসবা থপৌৌঁয়ি থেো সম্ভব িয়চ্ছ।  

কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম : 

 থজলা প্রশাসয়ন কম েরি কম েিারীয়ের নয়ভল কয়রানা ভাইরাস (য়কারভি-১৯) তবরিক মিামারর রবষয়ে স্বাস্থেরশক্ষা প্রোন এবং প্ররিটি শাখাে 

মাস্ক, িোন্ড গ্লাভস ও িোন্ড স্যারনটারাইজার রবিরণ করা;  

 িাকুরীরি অবস্থাে মৃতুেবরণকারী কম েিাররয়ের পররবারবগ েয়ক আরে েক অনুোনসি প্রাপ্য সকল সুরবধারে দ্রুিিম সময়ে প্রোয়নর ব্যবস্থা করা;  

 রপআরএল এ গমনকারী কম েকিোয়ের প্রাপ্য সকল সুরবধারে দ্রুিিম সময়ে প্রোয়নর ব্যবস্থা করা;  

 কম েিারীয়ের কল্যায়ণ প্রয়র্াজে থক্ষয়ত্র আরে েক সিােিা প্রোন। 

মাঠপর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম : 

 কায়লক্টয়রট রকশলে স্কুল এর জন্য্ একটি নতুন ৩ িলা ভবন রনম োণ করা িয়চ্ছ।  

 জারির জনক বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর স্মৃরির প্ররি েিা জানায়ি থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মায়ি ের ঐরিিারসক ভাষয়ণর 

একটি দৃরষ্টনন্দন মুেরাল রনম োণ করা িয়েয়ি।  

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে আগি থসবা গ্রিীিা ও সাধারণ জনগয়ণর মায়ি বঙ্গবন্ধুর স্মৃরিয়ক অম্লান কয়র রাখার জন্য কার্ োলয়ের প্রয়বশ পয়েই 

“বঙ্গবন্ধু কণ োর” তিরর করা িয়েয়ি। এখায়ন আরও রয়েয়ি বঙ্গবন্ধু ও মুরক্তযুি রবষেক একটি দৃরষ্টনন্দন গ্যালারর এবং একটি বৃিৎ লাইয়ব্ররর। 

 

কজলা: রাজিাড়ী 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল :    

মুভক্তযুমদ্ধর কিতনা িাস্তিােন : 

 রাজিাড়ীমত মুভক্তযুমদ্ধর স্মৃভতভিিগুমলা স্থােীিামি সাংরক্ষমণর উমদ্যাগ গ্রহণ এিাং কলামকামশড িধ্যর্ভভ  স্মৃভত কসৌিসহ সকল শহীদ 

মুভক্তমর্াদ্ধা স্মৃভত িলক ও শহীদ মুভক্তমর্াদ্ধামদর স াভির কসৌন্দর্ য িি যন।  

 জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান এঁর জেশতিাভষ যকী  উদর্াপন  উপলমক্ষ  কজলা প্রশাসন, কজলা ভশল্পকলা একামডভ , 

কজলা তথ্য অভিস,  কজলা  ভশক্ষা অভিস,  ওমজাপাভডমকা ভলঃ,  কজলা  ক্রীড়া অভিস, কজলা প্রািভ ক ভশক্ষা অভিস, কজলা খাদ্য 

ভনেন্ত্রক অভিস, ভিআরভডভি,কজলা ভকন্ডারগামট যন এমসাভসমেশন, কজলা পভরিার পভরকল্পনা অভিস, কজলা কারাগার, কজলা  ভহলা 

ভিষেক অভিস, কজলা  ৎস্য অভিস, কাে স, এিাইজ ও িযাট ভিিাগ, ভশক্ষা প্রমকৌশল অভিদপ্তর, ইসলাভ ক িাউমন্ডশনসহ 

কজলার সকল সরকাভর/কিসরকাভর দপ্তমরর সামি স ন্বে কমর এক িেমরর ক যপভরকল্পনা পর্ যােক্রম  িাস্তিােন। 

 জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান এঁর জেশতিাভষ যকী ও মুভজিিষ য ২০২০ কক সা মন করমখ কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের 

কদাতলাে ২০৪ নাং কমক্ষ মুভজিিষ য কণ যার স্থাপন।  

 গত ১৬ ভডমসম্বর, ২০১৯ ভিোমে  হান ভিজে ভদিমস কজলা প্রশাসমকর িাাংমলাে আড়ম্বরপূণ য পভরমিমশ র্িার্ি  র্ যাদাে কজলার 

িীর মুভক্তমর্াদ্ধামদর সাংিি যনা প্রদান। এমত কমর িীর মুভক্তমর্াদ্ধাগণ খুি সম্মাভনত কিাি কমরমেন এিাং মুভক্তমর্াদ্ধামদর  ভনকট কজলা 

প্রশাসমনর িািমূভতয উজ্জ্বল হমেমে।  

 ভিভিন্ন ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান পভরদশ যন এিাং ভিভিন্ন অনুষ্ঠানাভদমত িক্তৃতাকামল ভশক্ষািী/ভশশু-ভকমশারমদর মুভক্তযুমদ্ধর  কিতনা ও 

কদশমপ্রম  উদু্বদ্ধ হমে সভতযকার  ানুষরূমপ ভনমজমদর গমড় কতালার উপর গুরুত্বামরাপ। 

 রাজিাড়ী কজলা প্রশাসমনর জনমসিাি ী উদ্ভািনীমূলক পভরকল্পনাে জাভতর কেষ্ঠ সন্তান িীর মুভক্তমর্াদ্ধামদর অসুস্থযতাকালীন স মে 

প্রমোজনীে ভিভকৎসা কসিা সহােতা প্রদামনর জন্য কজলার সকল ক যকতযা ও ক যিারীমদর ০১ (এক) ভদমনর কিতন ভদমে ইমতাপূমি য 

গঠিত ১০ (দশ) লক্ষ টাকার এিভডআমরর ‘’রাজিাড়ী কজলা মুভক্তমর্াদ্ধা ভিভকৎসা সহােতা তহভিল’’ হমত প্রভত ০৩ (ভতন)  াস 

অন্তর অন্তর লিযাাংশ হমত অসুস্থ মুভক্তমর্াদ্ধামদর ভিভকৎসা সহােতা প্রদান। 

 কজলার সকল উপমজলার অভিকাাংশ  াধ্যভ ক ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান ও কমলমজ মুভক্তমর্াদ্ধা কণ যার স্থাপন। 

Rajbari Sustainable Development Goals Club গঠন:  

 কজলা প্রশাসমনর সাভি যক তত্ত্বািিামন সড়ক ও জনপি অভিদপ্তর কর্তযক ৪২৪২০.৯২ লক্ষ টাকা ব্যমে ৪টি প্যামকমজ রাজিাড়ী-কুভষ্টো 

আঞ্চভলক  হাসড়ক র্িার্ি  ান ও প্রশস্ততাে উন্নীতকরমণর িাস্তিােন কাজ নানা সী ািদ্ধতার  াম ও পভরিালনা ভনভশ্চতকরণ। 
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এোড়া কজলা উন্নেন স ন্বে কভ টির সিাে ভনেভ ত পর্ যামলািনা এিাং সড়ক ও জনপি ক যকতযামদর সামি ভনেভ ত বিঠমকর 

 াধ্যম  তদারভক অব্যাহত করমখ ৪টি প্যামকমজ রাজিাড়ী-কুভষ্টো আঞ্চভলক  হাসড়ক ভন যাণ কাজ এর গড় অগ্রগভত ৬৬.০৫%। 

 অতযন্ত স¦চ্ছতা ও জিািভদভহতার  ধ্য ভদমে কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের ভিভিন্ন শাখার জন্য ০৩ জন কেমনাগ্রািার-কা -  

কভিউটার অপামরটর, ০২ জন সাঁটমুদ্রাক্ষভরক-কা -কভিউটার অপামরটর, ১৬ জন অভিস সহকারী-কা -কভিউটার 

মুদ্রাক্ষভরক, ০৩ জন সাটি যভিমকট সহকারী এিাং ০১ জন লাইমেভর সহকারী ভনমোগ প্রদান।   

 দক্ষতা ও সততার সামি র্ভভ  কসিা ভিষেক কার্ যক্র  পভরিালনার জন্য কজলা প্রশাসমনর পক্ষ হমত একাভিকিার র্ভভ  ব্যিস্থাপনা ও 

কসিাে ইনিরম শন কটকমনালভজ প্রমোগ শীষ যক প্রভশক্ষণ পভরিালনা। এ োড়াও কজলার ০৫ (পাঁি)টি উপমজলাে র্ভভ  ব্যিস্থাপনাে 

ভনমোভজত ক যকতযা ও ক যিারীমদর জন্য একাভিকিার ই-ভ উমটশনসহ র্ভভ  ব্যিস্থাপনা ভিষেক অন্যান্য প্রভশক্ষণ ক যসূভি 

পভরিালনা। 

র্ভভ  অভিগ্রহমণ ক্ষভতগ্রস্ত র্ভভ   াভলকমদর ক্ষভতপূরমণর কিক প্রদান : 

উন্নেনমূলক ক যকামন্ডর জন্য র্ভভ  অভিগ্রহমণর কক্ষমত্র স্বচ্ছতা ও জিািভদভহতা ভনভশ্চত করার লমক্ষয ক্ষভতগ্রস্ত  াভলকমদর কজলা প্রশাসমকর 

উপভস্থভতমত ৯৬জন ক্ষভতগ্রস্থ র্ভভ র  াভলকমক ৯৬টি এলএ কিমকর  াধ্যম  ৮,৪৭,৭৫,৫৪১/- টাকা প্রদান করা হমেমে।    

 াভিভ ভডো ক্লাসরু  পভরিালনা : 

রাজিাড়ী কজলাে প্রািভ ক ভিদ্যালমে ৮৪টি এিাং  াধ্যভ ক ভিদ্যালমে ২৬৬টি  াভিভ ভডো ক্লাসরু  সিলিামি স্থাপন এিাং সরকাভর 

অি যােমনর পাশাপাভশ স্থানীেিামি কমেকটিমত কজলা প্রশাসমনর পক্ষ কিমক প্রমজক্টরসহ অন্যান্য সরিা  সরিরাহ। 

কজলা প্রশাসমকর অনুকূমল িরােকৃতটিআর প্রকমল্পর খাদ্যশস্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্প িাস্তিােন : 

কজলা প্রশাসমকর অনুকূমল িরােকৃতটিআর প্রকমল্পর খাদ্যশস্য দ্বারা ০১ িেমর উমল্লখমর্াগ্য সাংখ্যক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প িাস্তিােন। প্রকমল্পর 

সাংখ্যা: ৬৪টি, টাকার পভর াণ: ৪৮,৫২,০৬০/-। 

করকড যরু মক ভডভজটাল করকড যরুম  রূপান্তর : ঘমর িমসই র্ামত জনসািারণ অনলাইমন খভতোন পি যা সাংগ্রহ করমত পামর তা ভনভশ্চতকরমণর 

লমক্ষয করকড যরু মক ভডভজটাল করকড যরুম  রুপান্তর। খভতোন এভি ও আকযাইিকরমণর কাজ  অব্যাহত করমখ ২০১৯-২০ অি যিেমর ভডভজটাল 

পদ্ধভতমত র্ভভ  জভরপ ও করকড য প্রণেন এিাং সাংরক্ষণ প্রকমল্পর আওতাে জুন ২০২০ পর্ যন্ত প্রাে ১০০০টি খভতোন এভি ও আকযাইি সিন্ন 

করণ। 

ভডভজটাল কার্ যক্র  সম্প্রসারণ : 

ভডভজটাল কার্ যক্র  সম্প্রসারণ এিাং ইউভনেন ভডভজটাল কসন্টামরর কার্ যক্র  ভনেভ ত  ভনটভরাংমের  াধ্যম  ভিমদমশ গ মনচ্ছুমদর ভনিন্ধন 

কার্ যক্র , উমদ্যাক্তামদর প্রভশক্ষণ, কজলা প্রশাসমকর কার্ যালেসহ কজলার সকল অভিসমক ই-নভি ব্যিস্থাপনা কার্ যক্রম র আওতাে আনার লমক্ষয 

উক্ত অভিমসর ক যকতযা/ক যিারীমদর প্রভশক্ষণ ক যশালার আমোজন, ওমেি কপাট যাল ভরমরসাস য ও ইউজার ভসভকউভরটি প্রভশক্ষণ প্রদান কমর 

সাভি যকিামি ভডভজটাল কার্ যক্রম র সম্প্রসারণ, কজলা প্রশাসমনর কামজর গভত বৃভদ্ধর লমক্ষয ই-িাইভলাং কার্ যক্র  িাস্তিােন, সরকাভর 

অভিসসমূমহর  মধ্য ই-ক ইমলর  াধ্যম  পত্র কর্াগামর্াগ স্থাপন, ভিজ্ঞান ও প্রযুভক্ত ক লা, ভিভসভস কর্তযক ভিভিন্ন ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন প্রভতভষ্ঠত 

কভিউটার ল্যািমরটভরমত ভশক্ষক, ভশক্ষািী ও উমদ্যাক্তামদর প্রভশক্ষণ কার্ যক্র  পভরিালনাসহ তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্তর সম্প্রসারমণ কজলা 

প্রশাসমনর পক্ষ হমত ভিভিন্ন পদমক্ষপ গ্রহণ এিাং সমি যাপভর, কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের সমম্মলন কক্ষ এলইভড কিাড য স্থাপনসহ সুসভিত কমর 

আধুভনক দৃভষ্টনন্দন সমম্মলনকমক্ষ রূপান্তর। 

কমরানা িাইরাস পভরভস্থভত ক াকামিলা ও ত্রাণ তৎপরতা পভরিালনা : 

রাজিাড়ীমত প্রাণঘাতী কমরানা িাইরামসর সাংক্র ণ করাি এিাং কমরানা পভরভস্থভতর কারমণ সৃষ্ট দুমর্ যামগ অসহাে ও দুঃস্থমদর  মধ্য  ানভিক 

সহােতা ক যসূভির ত্রাণ/খাদ্য সা গ্রী ভিতরণ কার্ যক্র  পভরিালনা।  াি য-জুন পর্ যন্ত স মে ২,২২,৬০৬টি পভরিামরর  মধ্য ২৩০৭ ক :টন িাল, 

১,২৩,৪৫,০০০/- টাকা এিাং ৩৪,০০,০০০/- টাকার ভশশু খাদ্য ভিতরণ করা হমেমে।  

২০২০-২১ অি যিেমরর  ক যপভরকল্পনা : 

 কজলা উন্নেন স ন্বে ক টিভর সিা ভসদ্ধামন্তর শতিাগ িাস্তিােন ভনভশ্চতকরণ; 

 কজলা রাজস্ব সিার ভসদ্ধামন্তর শতিাগ িাস্তিােন ভনভশ্চতকরণ  

 রাজিাড়ী কজলামক ভিক্ষুকমুক্ত কজলা ভহমসমি কঘাষণা;  

 অভিিাসন প্রতযাসীমদর প্রভশক্ষমণর ব্যিস্থা কমর দক্ষ জনশভক্ত রপ্তাভন করা;  

 আ ার িাড়ী আ ার খা ার প্রকমল্পর অিীমন ক টি গঠন, ঋণ প্রদান ও সঞ্চে আদামের হার শতিামগ উন্নীতকরণ, 

 মুভজিি যষ, ২০২০ এর পরভকল্পনা িাস্তিােন; 

  াধ্যভ কও উচ্চ  াধ্যভ ক ভশক্ষা প্রভতষ্ঠানসমূমহ ভিজ্ঞানাগার প্রভতষ্ঠাসহ এর ভনেভ ত ব্যিহার ভনভশ্চতকরণ; 

 গভনত, ভিজ্ঞান ও ইাংমরভজ অভলভিোড আমোজন; 

 শুদ্ধ িাাংলা িি যা প্রভতমর্াভগতা অনুষ্ঠান; 

 ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন িল ও ফুমলর িাগান স্থাপনসহ কসৌন্দর্ য বৃভদ্ধকরণ; 

 ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ভিতকয ক্লাি প্রভতষ্ঠা; 

  াধ্যভ ক পর্ যামে আন্ত:ভিদ্যালে ক্রীড়া প্রভতমর্াভগতার আমোজন করা; 
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 প্রমতযক উপমজলাে নূযনপমক্ষ ১টি ভশক্ষা প্রভতষ্ঠানমক কসন্টার অি এভিমলন্স ভহমসমি বতভর করা; 

 র্ভভ  অভিগ্রহণ ও ক্ষভতপূরণ প্রদান কার্ যক্র  অমটাম শন; 

 ই-ক ািাইল ককাট য িাস্তিােন; 

 কজলা কিমক প্রদি সকল লাইমসন্স প্রদান কার্ যক্র  অমটাম শন; 

 কজলা প্রশাসমনর অিীন কজলা/উপমজলা পর্ যামের অভিমস জনসািারমণর ব্যিহামরর জন্য ভর ওোই-িাই স্থাপন; 

 র্ভভ মসিা গ্রভহতামদর সন্তুভষ্ট/কামজর দক্ষতার ভিভিমত র্ভভ  সাংভিষ্ট ক যকতযা/ক যিারীমদর  াভসক/িাভষ যক প্রমনাদনা; 

 সন্ত্রাস/জেীিাদ এিাং  াদক ভনমূ যলকমল্প সমিতনতা সিা/স ামিশ/প্রিারণা কার্ যক্র  গ্রহণ; 

 কজলার ক্রীড়া  এিাং সাাংস্কৃভতক প্রভতষ্ঠানসমূহমক কার্ যকর করা; 

 িাল্যভিিাহ করািকমল্প  াধ্যভ ক ও উচ্চ  াধ্যভ ক ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ভশক্ষািীমদর ভদমে কভ টি গঠন; 

 স্থানীে সরকার প্রভতষ্ঠানমক সিৃক্ত কমর ভনরাপদ সড়ক কভ টি গঠন; 

 ক্রীড়া, ভশল্প, সাংস্কৃভত কক্ষমত্র কটমলন্ট হান্ট এর উমদ্যাগ গ্রহণ; 

 কজলার ভিভিন্ন উন্নেন কার্ যক্রম র হালনাগাদ কডটামিজ বতভর; 

 কদৌলতভদোর সা াভজক প্রভতিন্ধীমদর পুনি যাসমনর ব্যিস্থা গ্রহণ কমর স ামজর মূল করাতিারাে ভনমে আসা; 

 ক যজীিী  ামেমদর জন্য কড-ককোর কসন্টার িালু; 

 কজলা ব্র্যাভন্ডাং িাস্তিােন; 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের সকল ক যকতযা/ক যিারীমদর দক্ষতা বৃভদ্ধকরমণ ভনেভ ত প্রভশক্ষণ প্রদান; 

 পভরমিশ সুরক্ষা ও পভরমিশ সাংমিদনশীল ইমকাপাকয স্থাপন; 

 জরুভর ও স্থােী ভিভিমত নদী িােন প্রভতমরাি; 

 কদৌলতভদো ঘামটর কটকসই উন্নেন; 

 কজলাে একটি আকষ যণীে পর্ যটন ককন্দ্র ভন যাণ; 

 তরুণ স াজমক সরকাভর/কিসরকাভর উমদ্যামগর  াধ্যম  কাভরগভর প্রভশক্ষণ প্রদান; 

 ভনরাপদ সিভজ িামষর জন্য কৃষকমদর উৎসাভহতকরমণ প্রভশক্ষণ প্রদান; 

 অটিভেক ভশশুমদর জন্য স্কুল ভন যাণ; 

SDG–এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা : 

“স্থানীে পর্ যামে কটকসই উন্নেন অিীষ্ট (এসভডভজ)” ভিষেক জনঅিহভতকরণ সিা, প্রভশক্ষণ ক যশালা, কজলা ও উপমজলা পর্ যামে ভনেভ ত 

 াভসক সিা/কসভ নার করা হেমে।  রাজিাড়ী কজলা প্রশাসমনর উমদ্যামগ গঠিত হমেমে Rajbari Sustainable Development Goals 

Club গঠমনর  াধ্যম  তরুণ প্রজেমক এসভডভজ িাস্তিােমন উদু্বদ্ধকরণ ও সিৃক্তকরণ পভরকল্পনা  প্রণেমনর জন্য কজলা ও উপজমলা পর্ যামের 

সকল দপ্তর হমত ভিগত ৫ িেরমর জন্য ডাটা সাংগ্রহমর কাজ িলমে।  

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

 কজলা প্রশাসমনর তত্ত্বািিামন প্রভত  ামস জাতীে শুদ্ধািার ককৌশমলর ব্যাপক প্রিার এিাং জনঅিভহতকরমণর জন্য  তভিভন ে  

সিার আমোজন ও সিার ভসদ্ধান্ত িাস্তিােন ভনভশ্চত করা হে। এোড়াও ভনমম্নাক্ত ভিষেসমূহ ভনভশ্চত করা হে: 

 ভনরমপক্ষিামি দ্রুতত  স মের  মধ্য জনগমণর ন্যায্য কসিা প্রাভপ্ত ভনভশ্চতকরণ।  

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

 কিসবুমকর  াধ্যম  নাগভরক স স্যার স ািান ও ভিভিন্ন িরমণর সমিতনতামূলক তথ্য প্রদান।  

 এসএ এস-এর  াধ্যম   ৎস্য িাষীমদর ঋতুভিভিক অভগ্র  পরা শ য প্রদান।  

  াভিভ ভডো ক্লাসরু  ব্যিহার ভনভশ্চতকরণ,  াধ্যভ ক ভশক্ষা ও ভশক্ষকমদর  ান উন্নেমনর লমক্ষয আইভসটি, কভিউটার প্রভশক্ষণ, 

তথ্য  াভিভ ভডো ক্লাস কনমটন্ট বতভরর প্রভশক্ষণ প্রদান।  

 ওোড য ও ইউভনেন পর্ যাে িাড গ্রুমপর ডাটামিজ বতভর।  

 পভরমিশিান্ধি বৃক্ষ সাংরক্ষমণর জন্য তাল, কখজুর, সুপাভর ও ভন  গামের িারা করাপণ (১০০০টি প্রভত ইউভনেমন)।  

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  :  

সকল ক যকতযা/ক যিারীমদর স্বাস্থযমসিা ভনভশ্চতকরমণ প্রমোজনীে উমদ্যাগ গ্রহণ করা হমেমে। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র : 

তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদন ভনপষ্ভি:  ০৮টি এিাং তথ্য কভ শমনর ককান আভপল  হেভন। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 

রাজিাড়ী সদর উপমজলাে ১০০% ই-ভ উমটশন প্রভক্রোর না জারী ভনভশ্চতকরণ। 
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কজলা: গাজীপুর 
 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : গাজীপুর কজলাে ১৭৭টি ক ািাইল ককাট য পভরিালনা করা হমেমে। 

২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : জনগমণর কদারমগাড়াে সরকাভর কসিাসমূহ কপৌুঁমে কদওোর লমক্ষয কজলা পর্ যামের সকল অভিসসমূমহর 

ভসটিমজন িাট যার ভনমে ক ািাইল অযাপস্ বতভর। 

দুনীভত প্রভতমরাি ও কসিার  ান বৃভদ্ধর লমক্ষয গ্রহীত কার্ যক্র  : 

 কজলা কার্ যালমে ও এর আওতািীন উপমজলা সমূমহ জনসািারমণর কসিা প্রদামনর লমক্ষয ৯টি কহল্প কডস্ক কখালা হমেমে এিাং তথ্য 

প্রদানসহ প্রমোজনীে কসিা প্রদান করা হমচ্ছ। 

 অভিমসর অভিস প্রিানসহ ক যিারীগণ জনগণ ও কসিা প্রতযাশীমদর সামি আিরণ কমর িামকন। তাোড়াও এ ভিষমে  ভনটভরাং করা 

হমচ্ছ। 

 দপ্তর প্রিামনর সামি কসিা প্রািীমদর সরাসভর সাক্ষামতর সুমর্াগ রমেমে। 

 ইতঃপূমি য তথ্য প্রদানকারী ক যকতযা ভনমোগ করা হমেমে এিাং তথ্য প্রদানকারী ক যকতযার না  ও ক ািাইল কিান নম্বর কনাটিশ কিাড য 

প্রদান করা হমেমে। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, গাজীপুর-এর ভসটিমজন িাট যার ইমতা মধ্য ওমেি কপাট যামল হালনাগাদ করা হমেমে। সম্প্রভত উপমজলা 

পর্ যামে ভসটিমজন িাট যার ভিষেক প্রভশক্ষণ সিন্ন হমেমে ও ভসটিমজন িাট যার হালনাগাদ করার ভনমদ যশনা প্রদান করা হমেমে। এোড়া 

ভিভিন্ন সরকাভর দপ্তমরর ভিভিন্ন তথ্যািভল ভনেভ ত হালনাগাদ কমর ওমেিসাইমট প্রদান করার কার্ যক্র  অব্যাহত রমেমে। 

 ব্যাপক প্রিারণার  াধ্যম  অভিকসাংখ্যক জনগমণর অাংশগ্রহণ ভনভশ্চত কমর তথ্য ক লা ও কসিা সপ্তামহর ভনেভ ত আমোজন করা হমে 

িামক । 

 ব্যাপক প্রিারণার  াধ্যম  অভিকসাংখ্যক জনগমণর অাংশগ্রহণ ভনভশ্চত কমর তথ্য ক লা ও কসিা সপ্তামহর ভনেভ ত আমোজন করা হমে 

িামক।   

 দালামলর হাত হমত কসিাপ্রািীমদর রক্ষার জন্য দপ্তমরর সা মন প্রমতযক ক যকতযা ও ক যিারীর না , পদিী,ও ক ািাইল নম্বর ও  েভি 

ভিল  কিামড য প্রদশ যন করা হমচ্ছ। 

 পভরিেপত্র প্রদামনর ভিষমে কার্ যক্র  িল ান । 

 অভিমস সরাসভর জনগমণর সামি কাজ সিাদন করা হমে িামক। ককান প্রকার দালালমক প্রেে কদো হে না। 

 “আভ  ও আ ার অভিস দুনীভত মুক্ত” এ সাংক্রান্ত কঘাষণা অভিমস টানামনা হমেমে। 

 ভনমদ যশনা মত কার্ যক্র  গ্রহণ প্রভক্রেিীন। 

 ক ািাইল কিান ও অনলাইন ভিভিক নতুন নতুন কসিা সম্প্রসারণ করা হমচ্ছ। 

 অিস্তন অভিসসমূহ ভনেভ ত পভরদশ যন ও অভিস সমূমহর কার্ যক্র   ভনটভরাং করা হমচ্ছ। 

কজলা: মুন্সীগি  

২০২০-২১ অি যিেমর গৃহীত ক যপভরকল্পনা : 

ই-িাইভলাং এর  াধ্যম  সকল দাপ্তভরক কাজ সিাদমন কার্ যকভর ব্যিস্থা গ্রহণ, ভসটিমজন িাট যামরর সিল িাস্তিােমনর  াধ্যম  দুনীভত 

প্রভতমরাি, সকল স্তমর জিািভদভহতা ও স্বচ্ছতা ভনভশ্চতকরণ। কজলা পর্ যামে জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল িাস্তিােন, কসিা প্রদান সহজীকরমণর 

লমক্ষয ভডভজটাল প্রযুভক্তর ব্যিহার বৃভদ্ধ এিাং উদ্ভািনী সাংস্কৃভতর িি যা অব্যাহত রাখা।মজলা তথ্য িাতােন হালনাগাদ রাখা; জনিান্ধি, তথ্যসমৃদ্ধ 

ও দক্ষ প্রশাসন গড়ার লমক্ষয ভনেভ ত অিযন্তরীণ প্রভশক্ষমণর  াধ্যম  লাভন যাং অভিসার বতভর করা।এসভডভজ,৭  পঞ্চিাভষ যকী পভরকল্পনা ও 

িতয ান সরকামরর ভনি যািনী ইশমতহামরর সামি সা িস্য করমখ কজলা প্রশাসমনর সকল পভরকল্পনা প্রণেন এিাং িাস্তিােন। এ কজলাে ককান 

অভিসাস য ক্লাি না িাকাে সরকাভর ক যিারীমদর সুষ্ঠু ভিমনাদমনর লমক্ষয একটি উন্নত ও আধুভনক সুভিিাসম্বভলত অভিসাস য ক্লাি ভন যামণর 

পভরকল্পনা রমেমে।মজলা শহমরর প্রাণমকমন্দ্র ভডভস পামকযর পভশ্চ  পামশ একটি  মনামুগ্ধকর স্থামন জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর 

রহ ামনর মুযরাল স্থাপন কাজ হামত কনো হমেমে। র্িার্ি কর্তযপমক্ষর অনুম াদন পাওো কগমলই ভন যাণ কাজ শুরু করা হমি। 

এসভডভজর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা : কজলা ও উপমজলা পর্ যামে কসিা গ্রহীতামদর সামি আমলািনা কমর ও প্রমোজনীে 

ক যশালার  াধ্যম  স্থানীে লক্ষয াত্রা ভনি যারমণর জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাি অনুর্ােী কার্ যক্র  গ্রহণ ও িাস্তিােন করা। এোড়া, এসভডভজর অন্যান্য 

অিীষ্ট ও অগ্রাভিকার লক্ষয াত্রার সামি সা িস্য করমখ ক যপভরকল্পনা প্রণেন।  

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 
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 ক যকতযা ও ক যিারীমদর  মধ্য কদশমপ্র  এিাং মূল্যমিাি জাগ্রত করাসহ দাপ্তভরক কামজ গভতশীলতা আনেমনর লমক্ষয প্রভত ামস 

োি ভ টিাং ও রাজস্ব সিাে নীভত, বনভতকতা সিমকয আমলািনা করা হে। 

 কজলা ও উপমজলার প্রভতটি স্কুল-কমলমজ এমসম্বভলমত, ি ীে উপাসনালমে জীিন ও রামষ্ট্রর জন্য শৃঙ্খলার প্রমোজনীেতা এিাং 

দুনীভত প্রভতমরামি করণীে ভিষমে আমলাকপাত করা হে। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : ইমনামিশনটিম র  াধ্যম  কসিা প্রদান সহজীকরণ ভিষমে উদ্ভািন করা হমচ্ছ। এোড়া 

ক যকতযামদর কেইন েভ যাংমের  াধ্যম  নতুন নতুন িারণা ভদমত উৎসাভহত করা হে। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র : 

 কজলা প্রশাসমন ক যরত ক যিারীমদর নমিল কমরানা িাইরাস(মকাভিড-১৯)বিভশ্বক  হা াভরর কারমণস্বাস্থযভিভি ভিষমে িারণা 

প্রদান। এ কার্ যালমে কমরানা িাইরামস আক্রান্ত ক যকতযা ও ক যিারীমদর ভিনামূমল্য ঔষি ও খািার সরিরাহ করা হমেমে। এোড়াও 

প্রভতটি শাখাে ক যকতযা/ক যিারীমদর  মধ্য  াস্ক, হযান্ড গ্লািস ও হযান্ড স্যাভনটাইজার ভিতরণ করা হমেমে।   

 ক যকতযামদর িাসিিমনর  ামনান্নেমন প্রমোজনীে ব্যিস্থা গ্রহণ। 

 ক যিারীমদর কল্যামণ প্রমর্াজয কক্ষমত্র আভি যক সহােতা প্রদান। 

 ক যকতযামদর িাসিিন সাংলগ্ন  ামঠ ভশশুমদর জন্য কখলার ভিভিন্ন কোট রাইড ও িসার আসন (গ্রুপ কিোর) স্থাপন। 

 তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র ঃ ককান আমিদন পাওো র্ােভন।  

 াঠপর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 

 কজলা প্রশাসন কর্তযক িাস্তিাভেত একটি উমল্লখমর্াগ্য প্রকল্প হল “ভডভস পাকয ভন যাণ”। মুন্সীগি শহমরর প্রাণমকমন্দ্র অিভস্থত ৪৫০ 

ফুট বদঘ যয ও ৪৮ ফুট প্রমস্থ প্রাে ৫০ শতাাংশ জােগা অবিি দখমল ভেল কর্খামন সন্ত্রাসী ও  াদকমসিীমদর আস্তানা এিাং  েলার 

িাগাড় ও গাভড়র গ্যামরজ ভহমসমি কি-আইনীিামি ব্যিহৃত হমতা। প্রশাসমনর কজার প্রমিষ্টাে অবিি দখমল িমল র্াওো এ জােগাটি 

উদ্ধার কমর কসখামন “ভডভস পাকয’’ ভন যাণ করা হমেমে। তাোড়া কসখামন ভন যাণ করা হমেমে শহমরর এক াত্র মুক্ত ঞ্চ। আধুভনক 

স্থাপতয নকশাে ভনভ যত ভডভস পাকয সকমলর হৃদে জে করমত সক্ষ  হমেমে।  

 SDG র ৪ নাং goal: Ensure inclusive & equitable quality education. ২০৩০ সামলর  মধ্য 

SDG-এর goal আর লক্ষয াত্রগুমলা িাস্তিােমনর ভনভ ি দুমটা ভিষে  ানসিন্ন ভশক্ষা এিাং সকলমক inclusion খুিই 

গুরুত্বপূণ য। ভশক্ষা িভঞ্চত অনগ্রসর  জনমগাষ্ঠীর  মধ্য ভশক্ষার আমলা েড়ামনার লমক্ষয কজলা শহমরর সভন্নকমট একটি প্রতযন্ত এলাকাে 

সম্পূণ য স্থানীে অি যােমন এিাং কস্বচ্ছােম র ভিভিমত ভন যাণ করা হমেমে কজলা প্রশাসন প্রািভ ক ভিদ্যালে। ির এলাকার ভশক্ষা 

িভঞ্চত ভশশুরা এখন ভশক্ষার আওতাে এমসমে।  এ ভিদ্যালমে র্াতাোমতর রাস্তা বতভরসহ অিকাঠাম া উন্নেন অব্যাহত আমে। 

 কজলা শহমর অিভস্থত কামলক্টমরট ভকশলে স্কুমলর নতুন ৩ তলা িিন ভন যাণ করাে স্কুলটিমক একটি গুরুত্বপূণ য ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন 

পভরণত কমরমে। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে ও কজলা ও দােরা জজ আদালমতর প্রমিশপমি ভন যাণ করা হমেমে কসিা িাতােন নাম  একটি দৃভষ্টনন্দন 

কগট। 

 িেিন্ধুর স্মৃভত রক্ষামি য মুন্সীগি শহমরর প্রাণমকমন্দ্র কাটাখাভল কিমক পতাকা একাির পর্ যন্ত সড়মকর না করণ করা হমেমে িেিন্ধু 

সড়ক। 

 মুন্সীগি শহমরর প্রাণমকমন্দ্র আধুভনক স্থাপতযবশলী ব্যিহার কমর ভন যাণ করা হমেমে কটভনস ক মেি র্া এ শহমরর কটভনস 

কখমলাোড়মদর ভিকামশ সহােক র্ভভ কা রাখমি। 

 সাভকযট হাউমজর পামশ অিভস্থত সুইভ াং পুমলর সাংস্কারসহ একটি সকল আধুভনক সুমর্াগ সুভিিা সম্বভলত ভজ মনভসো  ও ইনমডার 

কেভডো  ভন যাণ করা হমেমে।  

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে আগত কসিা গ্রহীতা ও সািারণ জনগমণর  াম  িেিন্ধুর োো কিলা ও সরকামরর উন্নেন 

ক যকান্ডগুমলামক  মন কভরমে কদোর জন্য স্থাপন করা হমেমে সুদৃে “িেিন্ধু গ্যালাভর” ও “উন্নেন গ্যালাভর”। এ কার্ যালমের 

ভদ্বতীে তলাে প্রমিশপমিই এ গ্যালাভর দুটি পাশাপাভশ বতভর করা হমেমে র্া সহমজই লক্ষণীে।  

 নারীর ক্ষ তােমনর প্রভত লক্ষয করমখ এ কজলার ভিভিন্ন ভিদ্যালমে “কপ্ররণা মুন্সীগি” ক যসূভির আওতাে ক মে ভশক্ষািীমদর  াম  

সাইমকল ভিতরণ অব্যাহত আমে। ২০১৮ সাল কিমক এ পর্ যন্ত প্রাে ৭৫টির  ত িাইসাইমকল প্রদান করা হমেমে। এোড়া কিকার 
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নারীমদর ড্রাইভিাং প্রভশক্ষমণরও ব্যিস্থা করা হমেমে। ভশক্ষািীমদর  াম  ল্যাপটপ ভিতরণ, ভিমশষ িাভহদা সিন্ন ভশশুমদর  াম  

ভশক্ষা সা গ্রী ও কখলাধুলার সা গ্রী ভিতরণ ইতযাভদ কার্ যক্র  অব্যাহত আমে। 

 এ কজলাে কর্ সকল প্রািভ ক ভিদ্যালমে ককান শহীদ ভ নার কনই, কসই সকল ভিদ্যালমে শহীদ ভ নার ভন যামণর উমদ্যাগ কনো 

হমেমে।  

থজলা: টাঙ্গাইল 

20১৯-২০২০ অে েবিয়র সম্পারেি গুরুেপূণ ে/উয়িখয়র্াগ্য কার্ োবরল :  

 সরকার রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ িাস্তিােমনর অাংশ ভহমসমি ভডভজটাল িাাংলামদশ গড়ার লমক্ষয প্রভতভনেত অনলাইন কসিা 

সহজীকরণসহ ভিভিন্ন প্রযুভক্তভনিযর কার্ যক্র  িাভলমে র্ামচ্ছ। এরই িারািাভহকতাে স স্ত সরকাভর অভিমস কপপারমলস কসিা 

প্রদামনর লমক্ষয ই-নভি কার্ যক্র  িালু করা হমেমে। কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের উচ্চ ান সহকারীর শূন্য পমদ ১০ (দশ) জন 

ক যিারীমক এিাং উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর কার্ যালেসমূমহর অভিস সুপাভরনমটনমডন্ট-এর শূন্য পমদ ১০জন ক যিারীমক 

পমদান্নভত প্রদান করা হমেমে। 

 দাপ্তভরক কার্ যক্র  সুষ্ঠিুামি সিাদমনর লমক্ষয সরাসভর ভনমোগমর্াগ্য ১৩-১৬ত  কগ্রমডর ১৩ জন এিাং ১৭-২০ত  কগ্রমডর ৪৩ 

জনমক শূন্য পমদ ভনমোগ কদো হমেমে। এোড়া রাজস্ব প্রশাসমন ১৭-২০ত  কগ্রমডর ৬৩ জনমক শূন্য পমদ ভনমোগ কদো হমেমে।  

 ০৫জন উপমজলা ভনি যাহী অভিসার ও ০১জন সহকারী কভ শনার (র্ভভ )সহ ক াট ০৬জন ক যকতযা বিমদভশক প্রভশক্ষণ গ্রহণ কমরন। 

 অিযন্তরীণ প্রভশক্ষণ ককাস যসমূমহর  মধ্য এ কজলা প্রশাসমনর ক যকতযাগমণর  মধ্য ০৩জন ০৬ াস ক োভদ বুভনোভদ ককাস য এিাং 

০৪জন ক যকতযা আইন ও প্রশাসন ককাস য সিন্ন কমরন।  

 কজলা ও উপমজলা প্রশাসমনর ভিভিন্ন কগ্রমডর ১৬৫ জন ক যিারীমক জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের িামজট ব্যিস্থাপনার আওতাে ০৬টি 

ককামস য প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। 

 ২৪৫জন ক যকতযা ক যিারীমক তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্ত  ন্ত্রণালমের িামজট ব্যিস্থাপনার আওতাে ই-নভি ব্যিস্থাপনাসহ ভিভিন্ন 

প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে ভশক্ষানভিস সহকারী কভ শনারগমণর জন্য On the job training (OJT) এর ব্যিস্থা করা 

হমে িামক। এ কার্ যক্রম  ভিগত অি যিেমর ০৫জন ভশক্ষানভিস সহকারী কভ শনারমক On the job training প্রদান করা 

হমেমে।  

 ই-থসবা কার্ েক্রম ও রিরজটাল নরে ব্যবস্থাপনার জন্য জািীে ই-নরে ব্যবস্থাপনা  কার্ েক্রম শুরু করা িয়েয়ি, ন্যাশনাল থপাট োল 

থেমওোকে (এনরপএফ) এর আওিাে থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেন ওয়েব থপাট োল তিররক্রয়ম থপাট োলসমূি রনেরমি িালনাগাে 

করা িয়চ্ছ।  থজলাে রভরিও কনফায়ররন্সং রসয়িম িালু রয়েয়ি। এিাো উপয়জলা পর্ োয়েও রভরিও কনফায়ররন্সং রসয়িম িালু 

রয়েয়ি। 

 টাঙ্গাইল থজলা প্রশাসন, উপয়জলা রনব োিী অরফসায়রর কার্ োলে ও অধীনস্থ কার্ োলেসমূয়ির রসটিয়জন িাট োর প্রণেন করি: 

রসটিয়জন  িাট োর অরফয়সর েশ েনীে স্থায়ন (য়বায়ি ে) স্থাপন/প্রেশ েন করা িয়েয়ি এবং িা অনুসরণ করা িয়চ্ছ। 

 ০৪টি উপয়জলাে (টাঙ্গাইল সের/বাসাইল/সরখপুর/ভূঞাপুর) ই-করমউরনটি থসন্টার িালু করা িয়েয়ি  

 ‘থজলা িথ্য থর্াগায়র্াগ  প্রযুরক্ত থকন্দ্র (রিআইরসটিরস)’ এবং প্ররি উপয়জলাে ‘উপয়জলা িথ্য থর্াগায়র্াগ  প্রযুরক্ত থকন্দ্র 

(ইউআইরসটিরস)’ িালু রয়েয়ি। 

 ন্যাশনাল থপাট োল থেমওোকে (এনরপএফ) এর আওিাে থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেয়নর সকল সরকারর অরফয়সর ওয়েব থপাট োল 

তিররর কাজ সম্পন্ন িয়েয়ি এবং সংরিষ্ট রবভাগ কর্তেক ওয়েব থপাট োল সমূি রনেরমি িালনাগাে করা িয়চ্ছ। 

 ২০১৯-২০২০ অে েবিয়র ১৮,৩০৫টি রসএস, এসএ এবং িাল জররয়পর পি োর আয়বেন গৃিীি িয়েয়ি। রসএস ও এসএ ৯,৭৫,৭৭০টি 

খরিোয়নর ময়ে এ পর্ েন্ত এরন্ট্রকৃি খরিোন ৯,৪৫,৫৯৫টি, িন্ময়ে ৯,২২,৯৫৪টি খরিোন আকোইভ করা িয়েয়ি। উয়িখ্য টাঙ্গাইল 

থজলার জনসাধারণ স্বল্প সময়ে অনলাইয়ন আয়বেন কয়র পি ো পায়চ্ছ। 

 টাঙ্গাইল থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ও অধীনস্থ উপয়জলা রনব োিী অরফসায়রর কার্ োলেসমূি এবং সমাজ থসবা, রশক্ষা ও প্রােরমক 

রশক্ষা, পুরলশ সুপায়রর কার্ োলে, রসরভল সাজেয়নর কার্ োলেসি অন্যান্য রবভায়গর অরফসসমূয়ি ই-নরে ব্যবস্থাপনা কার্ েক্রম শুরু 

িয়েয়ি। 

 ক ািাইল ককাট য কার্ যক্রম র আওতাে কজলার এভিভকউটিি ম্যাভজমেটগণ এিাং উপমজলা পর্ যামে উপমজলা ভনি যাহী অভিসার ও 

সহকারী কভ শনার (র্ভভ )গণ কর্তযক ২০১৯-২০২০ অি যিেমর =১,৬৯০টি ক ািাইল ককাট য পভরিালনা কমর =৩,৭৯৫টি  া লাে 

=২,১৭,৪৬,৫৪০/- (দুই ককাটি সমতর লক্ষ কেিভল্লশ হাজার পািশত িভল্লশ) টাকা জভর ানা আদাে করা হে। এর  মধ্য=৩,২৬৯ 

জনমক অি য দন্ড এিাং =৫৩৬জনমক ভিভিন্ন ক োমদ কারাদন্ড প্রদান করা হমেমে। 

 কর ব্যতীত ভিভিি রাজস্ব প্রাভপ্ত িািদ ২০১৮-১৯ অি যিেমর (১) ১৮৫৪-লাইমসন্স ভি খামত=১৭,৯৭,০০০/- টাকা,  (২) ১৮৫৯-

আমগ্নোস্ত্র লাইমসন্স ভি খামত =২৮,৩৫,০০০/- টাকা, (৩) ১৯০১-জভর ানা ও দন্ড উপ-খামত =২,১৭,৪৬,৫৪০/- টাকা, (৪) ২৩১৭-
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েযাি ভিক্রে (জুভডভশোল) উপ-খামত =৭৭,৪১,৭৫৪.৫০ টাকা, (৫) ২১১১-িাড়া (আিাভসক) উপ-খামত =৫৭,২০৫/- এিাং (৬) 

২৬৯১-ভিভিি রাজস্ব প্রাভপ্ত উপ-খামত =১৮,৪৫০/- টাকাসহ সি যম াট =৩,৪১,৯৫,৯৪৯.৫০ (ভতন ককাটি একিভল্লশ লক্ষ পঁিানব্বই 

হাজার নেশত ঊনপঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ পেসা  াত্র) টাকা আদাে করা হে।   

  “টাোইল কজলা সদর পাভনর ট্াাংক সাংলগ্ন  হান মুভক্তযুমদ্ধর িধ্যর্ভভ  সাংস্কার ও নবরূপে স্মৃভতমসৌি ভন যাণ”। 

 “ভ জযাপুর উপমজলার কিদখলকৃত খাসজভ  উদ্ধারকরণ এিাং ০৫ (পাি)টি গ্রা  র্ভভ হীনমুক্তকরণ ও ১০০৪ জন র্ভভ হীনমক 

খাসজভ  িমন্দািস্ত প্রদান।” 

 উপমজলা র্ভভ  অভিমসর কাজ গভতশীল করার লমক্ষয টাোইল কজলার ১২টি উপমজলা র্ভভ  অভিমসর  মধ্য ২০১৮-১৯ অি যিেমর 

০৮টি এিাং িতয ান অি যিেমর ০৪ (িার)টিসহ ক াট ১২ (িার)টি উপমজলা র্ভভ  অভিমসর TO&E-কত ডিল ককভিন ভপকআপ 

সাংমর্াজন (সরিরাহ পাওো ভগমেমে) হমেমে। 

 অনলাইন আমিদমনর  াধ্যম  ‘হামতর মুমঠাে পি যা’ ক যসূভির আওতাে জনগমণর কদারমগাড়াে কসিা কপৌুঁমে কদো হমচ্ছ। 

 সরকামরর উন্নেন কার্ যক্র সহ জনস্বামি য গৃহীত ক যসূভির স ন্বে ও প্রিামরর লমক্ষয কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে ভ ভডো কসল 

স্থাভপত হমেমে। 

20২০-২০২১ অে েবিয়রর কম েপররকল্পনা : 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে িিন ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ। 

 সাভকযট হাউমজর িল ান সম্প্রসারণ/উন্নেন কার্ যক্র  সিন্নকরণ। 

 কজলা করকড য রু  ও কিজাভর সম্প্রসারণ। 

 টাোইল কজলামক ভিক্ষুকমুক্তকরণ। 

 গ্রীন টাোইল ও ভক্লন টাোইল ক যসূভির আওতাে ঢাকা-টাোইল  হাসড়মক বৃক্ষমরাপণ। 

 র্ভঞাপুর উপমজলাে অকৃভষ খাস জভ মত অি যবনভতক অঞ্চল স্থাপন কমর ক যসাংস্থান ভনভশ্চতকরণ। 

  াসব্যাভপ কখলািলা, ভশশুমদর ভনমে িেিন্ধু ভিষেক ভিত্রাাংকন, রিনা ও কদশাত্বমিািক সাাংস্কৃভতক প্রভতমর্াভগতা, িেিন্ধুর 

জীিনীর উপর িলভচ্চত্র প্রদশ যনী। 

 ১৭  াি য ২০২০ তাভরখ িেিন্ধুর জেশত িাভষ যকীর ভদমন সা াভজক দূরত্ব িজাে করমখ সীভ ত আকামর িেিন্ধুর প্রভতকৃভতমত 

পুষ্পস্তিক অপ যণ করা হে। এোড়া  সভজদ ও  ভন্দরসমূমহ ভিমশষ প্রাি যনা, হাসপাতাল, ভশশু পভরিার, এভত খানা ও কজলখানাে 

উন্নত ামনর খািার পভরমিশনসহ ঐভদন সন্ধযার পর আতশিাজী, সাাংস্কৃভতক অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য কার্ যক্র  সিন্ন করা হে। 

SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

  ামের উৎপাদন বৃভদ্ধর লমক্ষয সরকাভর ভিলসমূমহ অিোে  বতভর করা হমেমে। 

 ভিষমুক্ত সভি উৎপাদমনর জন্য কৃষকমদর  াম  কসি কিমরাম্যান্ট কিপ ভিতরণ করা হমেমে। 

প্রাকৃভতক দুমর্ যাগ ক াকামিলাে আগা  প্রস্তুভতর জন্য র্ন্ত্রপাভত ক্রে করা হমেমে। 

 নমিল কমরানা িাইরাসজভনত  হা ারীর হাত হমত রক্ষার জন্য ভিভিন্ন সতকযতামূলক কার্ যক্র  ও অসহাে দু:স্থ  ানুমষর  াম  

নগদ অি য ও খাদ্য সা গ্রী প্রদান করা হমেমে। 

বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্ত (২০১৯-২০২০) : 

 কজলা প্রশাসমকর সামি ভিিাগীে কভ শনার  মহাদমের, 

 অভতভরক্ত কজলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর সামি কিোরম্যান, র্ভভ  সাংস্কার কিাড য  মহাদমের, 

 উপমজলা ভনি যাহী অভিসারগমণর সামি কজলা প্রশাসক এর এিাং 

 সহকারী কভ শনার (র্ভভ ) গমণর সামি অভতভরক্ত কজলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর চুভক্তসমূহ র্িাস মে স্বাক্ষর হমেমে। 

েপ্তর/েপ্তরসমূয়ির উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ : 

কজলা ও উপমজলা পর্ যামের অভিসসমূহ ই-নভি ব্যিস্থাপনার কনটওোমকয আনেমনর  াধ্যম  কপপারমলস অভিস কনটওোকয ব্যিস্থাপনা কার্ যক্র  িালু করা 

হমেমে এিাং এ কার্ যক্রম র পাশাপাভশ ম্যানুোভল ভিঠিপত্র ভনষ্পভি করা হমচ্ছ। পর্ যােক্রম  এ কার্ যক্র  সকল সরকাভর দপ্তমর সম্প্রসারণ করা হমি। 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

 কজলা পর্ যামে এিাং উপমজলা ও ইউভনেন পভরষমদর ক যকতযা/ক যিারী, জনপ্রভতভনভি, রাজবনভতক ব্যভক্তিগ যসহ সকল কেভণ কপশার 

জনগমণর স ন্বমে জন-শৃঙ্খলাজভনত দুনীভত প্রভতমরামি “জনগমণর কদাড়মগাড়াে জিািভদভহতা” শীষ যক ক যসূভি িাস্তিােন করা হমেমে। 

 কজলা এিাং উপমজলা পর্ যামে প্রশাসমনর সকল ক যকতযা এিাং সকল ভিিাগ/সাংস্থার ক যকতযা/ক যিারী, জনপ্রভতভনভি, কজলা ও উপমজলা 

আইন-শৃঙ্খলা কভ টির সদস্য, রাজবনভতক ব্যভক্তিগ যসহ সকল কেভণ-কপশার জনগমণর স ন্বমে দুনীভত, সন্ত্রাস ও জেীিাদ দ ন ও 

নাশকতা প্রভতমরািসহ কর্ৌন হেরাভন, িাল্যভিিাহ করাি,  াদক অপরাি দ মন উদু্বদ্ধকরমণর জন্য কজলা পর্ যামে এিাং উপমজলা পর্ যামে 

ভিভিন্ন স মে এিাং ভনেভ ত স ন্বে সিা অনুষ্ঠান ও কার্ যক্র  িাস্তিােন িল ান রমেমে। 

ই-গভয়ণ েন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম : 
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কজলা  ই-কসিা কার্ যক্র  ও ই-নভি ব্যিস্থাপনা কার্ যক্র  শুরু করা হমেমে, ন্যাশনাল কপাট যাল কর ওোকয (এনভপএি) এর আওতাে কজলা, 

উপমজলা ও ইউভনেন ওমেি কপাট যাল বতভরক্রম  কপাট যালসমূহ ভনেভ ত হালনাগাদ করা হমচ্ছ। কজলা ও উপমজলাে ভিভডও কনিামরভন্সাং 

ভসমে  িালু করা হমেমে। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 
টাোইল কজলা প্রশাসমনর অিীমন ক যরত ক যিারীমদর দাপ্তভরক কামজ উদু্বদ্ধকরণসহ ক যদক্ষতা মূল্যােমনর লমক্ষয সািারণ ও রাজস্ব 

ভিিামগর ক যিারীমদর কজলা প্রশাসক ভিমশষ এযাওোড য প্রিতযনসহ ক যদক্ষতা মূল্যােমনর  াধ্যম  এযাওোড য প্রদান করা হমচ্ছ। 

কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে ও উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর কার্ যালেসহ ভিভিন্ন দপ্তমর তথ্য প্রদানকারী ক যকতযা ভনমোগ প্রদান করা হমেমে। তথ্য প্রদান 

সাংক্রান্ত সাংখ্যা ভনম্নরূপ: 

 তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা: ২৫। 

 ভনষ্পভিকৃত আমিদমনর সাংখ্যা: ২৫। 

 তথ্য কভ শন িরাির দামেরকৃত আভপমলর সাংখ্যা: কনই। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 

 সরকার কঘাভষত ‘জনগমণর কদারমগাড়াে কসিা’ িা ‘Service at doorstep’ ক যসূভির আওতাে কজলা/উপমজলা পর্ যামে 

এিাং ইউভনেন পর্ যামে ইউভনেন ভডভজটাল কসন্টামরর  াধ্যম  প্রতযন্ত গ্রা  অঞ্চমল সরকাভর ভিভিন্ন কসিা জনগমণর কদারমগাড়াে 

কপৌুঁমে কদো হমচ্ছ। 

 কজলা প্রশাসমকর িাসিিন ও সাভকযট হাউস সাংলগ্ন ‘ভডভস কলক’ এ পর্ যটক/দশ যনািীমদর সুভিিার জন্য প্রমোজনীে ব্যিস্থা গ্রহণ করা 

হমেমে। 

িাভষ যক প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  ত ককান ভিষে: 

 টাোইল কজলাে অি যবনভতক অঞ্চল প্রভতষ্ঠার লমক্ষয র্ভঞাপুর উপমজলাে ৫০২.০২ একর নদীমত কজমগ উঠা িালুির কেভণর অকৃভষ 

খাসজভ  িাাংলামদশ অি যবনভতক অঞ্চল কর্তযপমক্ষর অনুকূমল দীঘ যম োভদ িমন্দািস্ত প্রদামনর প্রস্তাি  ন্ত্রণালে কর্তযক অনুম াদন করা 

হমেমে।  

  াননীে প্রিান ন্ত্রীর প্রভতশ্রুভত অনুর্ােী টাোইল কজলাে ২০১৯-২০২০ অি যিেমর “ভ জযাপুর উপমজলার কিদখলকৃত খাসজভ  

উদ্ধার করা হমেমে এিাং ০৫ (পাি)টি গ্রা  র্ভভ হীনমুক্তকরণ ও ১০০৪টি র্ভভ হীন পভরিারসহ ক াট ১৪৮১টি র্ভভ হীন পভরিামরর 

 াম  ক াট ১৪০.৪৩৪৯ একর কৃভষখাস জভ  িমন্দািস্ত কদো হমেমে। এোড়া ভিভিন্ন হাট-িাজামরর কপভরমিরীভুক্ত ০.৬১১৯ একর 

র্ভভ  অবিি দখলমুক্ত কমর ১,৩৩,২৫,৫০০/- (এক ককাটি কতভত্রশ লক্ষ পভিশ হাজার পািশত) টাকা মূল্য ামনর অকৃভষ খাসজভ  

সরকামরর ভনেন্ত্রমণ এমন প্রকৃত ব্যিসােীমদর  াম  নীভত ালা অনুর্ােী একসনা িমন্দািস্ত প্রদান করা হমেমে। 
 

কজলা: কগাপালগি 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

পভরিার পভরভিভত কাড য : ত্রাণ ভিতরণসহ অন্য কর্ ককান প্রমোজমন কজলার সকল পভরিার িা খানার তথ্য সাংরভক্ষত িাকা একান্ত প্রমোজন। এ 

জন্য কগাপালগি কজলার সকল পভরিার িা খানা’র তথ্য ভনমে পাঁিটি কেভণমত ভিিক্ত কমর (১. অভতদভরদ্র, ২. দভরদ্র, ৩. ভনম্ন ধ্যভিি, ৪. 

 ধ্যভিি, ৫. উচ্চভিি) অনলাইন ডাটামিইজ বতভর করা হমেমে এিাং প্রমতযক পভরিারমক একটি কমর কাড য কদো হমচ্ছ। এই কাড যমক পভরিার 

পভরভিভত কাড য না  কদো হমেমে। অি যবনভতক সক্ষ তা ভিমিিনা কমর এই কামড য এভি কমর ত্রাণ, ওএ এস িা অন্যান্য আভি যক সাহায্য প্রদান 

করা হমচ্ছ। িমল বদ্বততা পভরহার কমর কর্ ককান সরকাভর িা কিসরকাভর সহােতা কপৌুঁমে কদো সম্ভি হমচ্ছ। এ পর্ যন্ত কগাপালগমি ৩,০১,১০৮টি 

পভরিামরর তথ্য ডাটামিইমজ আপমলাড কদো সিন্ন হমেমে। কাড য প্রদামনর প্রভক্রো িল ান। এই কাড য প্রদামনর িমল ত্রাণসহ অন্যান্য সহােতা 

ভিতরণ সুষ্ঠুিামি সিন্ন হমচ্ছ। তাোড়া সকল প্রকার সরকাভর কসিা এ কামড যর  াধ্যম  প্রদামনর উমদ্যাগ কনো হমচ্ছ। িমল ককান পভরিার 

ইমতা মধ্য কী কী সাহায্য কপমেমে তা কিা া সম্ভি হমচ্ছ। 

ভিমশষ সাভি যস কডভলিাভর লাইন:  

কমরানা িাইরামসর (মকাভিড-১৯) সাংক্র ণ ঝুঁভক প্রভতমরামি জনিলািল সীভ ত করা ও কহা  কডভলিাভর সাভি যস প্রদামনর লমক্ষয  কজলা 

প্রশাসমকর কার্ যালে, কগাপালগি ২২-০৩-২০২০ ভি. তাভরখ হমত (সকাল ৯.০০ টা কিমক রাত ৮.০০ টা পর্ যন্ত) ক ািাইল কিান (মিান নম্বর-

০১৭০৫৪০৫৫৬৬) কমলর  াধ্যম  কসিা প্রতযাশীমদর প্রমোজন ভলভপিদ্ধ কমর কসিা প্রদামনর পদ্ধভত িালু কমরমে। এ পদ্ধভতর  াধ্যম  জনগণ 

ত্রামণর জন্য জরুরী আমিদনসহ অন্যান্য দাপ্তভরক ভিষমে কসিা ভনমত পারমে। ত্রামণর আমিদন র্িার্িিামি এভি কমর প্রমোজনীে র্ািাই-

িাোই এর  াধ্যম  িাভড়মত কপৌুঁমে কহা  কডভলিাভর কদো হমচ্ছ। অন্যান্য কসিার কক্ষমত্র কসিা িাভহদা কসিা প্রতযাশীর ক ািাইল নম্বরসহ এভি 

কমর সাংভিষ্ট শাখাে কপ্ররণ করা হে এিাং উক্ত শাখা হমত কসিা প্রতযাশীর িাভহদা  মত কসিা প্রদান করা হে। 

আপন আমলা জ্বামলা’ ভশমরানাম  গৃহীত ভিমশষ কপ্রাগ্রা  : 

ভসভি ব্যাাংক (Bridging Between employer & employee):  

কগাপালগি কজলাে কিকার স স্যা দূরীকরণ এিাং এসভডভজর স্থানীে সূিক ‘ক যসাংস্থান সৃভষ্ট’ অজযন ভনভশ্চতকমল্প ভশভক্ষত  তরুণ/তরুণীকদর 

জীিনবৃিান্ত সাংগ্রহ কমর ভসভি ব্যাাংক বতভরর ভিমশষ উমদ্যাগ গ্রহণ করা হমেমে। এ কজলার িাকুভর প্রািীমদর সামি িাকুভর প্রদানকারীর 

স ন্বমের কাজ করমি ভসভি ব্যাাংক। কর্াগ্যতা সিন্ন িাকুরী প্রতযাশীমদর ভসভি সাংগ্রহ কমর কযাটাগভর অনুর্ােী িাোই কমর 
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www.cvbank.lagopalganj.gov.bd এ ওমেি সাইমট আপমলাড করা হমেমে এিাং একইসামি সুদৃে ভসভি বুক বতভর করা হমেমে। 

ভিভিন্ন িাকুরী প্রদানকারী ব্যভক্ত/প্রভতষ্ঠামনর কামে এই িইমের কভপ কপ্ররণ করা হমেমে। অভিনি এ উমদ্যাগ দারুণিামি প্রশাংভসত হমেমে। 

জি কিোর : 

১১ নমিম্বর জাতীে অভিিাসী ভদিস-২০১৯ উদর্াপন উপলমক্ষয র যাভল ও কসভ নামরর পাশাপাভশ জি কিোমরর আমোজন করা হে। কজলা 

প্রশাসক, কগাপালগি এর সাভি যক ভনমদ যশনাে এিাং জনশভক্ত ও ক যসাংস্থান অভিদপ্তর, কগাপালগি এর সহমর্াভগতাে কঘানাপাড়াস্থটিটিভস-কত 

আমোভজত এই জি কিোমর ভিভিন্ন ভরক্রুটিাং এমজভন্সর প্রভতভনভিরা উপভস্থত ভেমলন। এ আমোজমন ৩৩১ জন ক ী প্রািভ কিামি ভিমদশ 

গ মন উপযুক্ত ভনি যাভিত হে, র্ারা প্রমোজনীে প্রভক্রো সিন্ন কমর ভনরাপদ উপামে ভিমদশ কর্মত সক্ষ  হমিন। 

স্থানীে উমদ্যাক্তা উন্নেন ক যসূভি (Bridging Between entrepreneur & investor): 

কজলা কৃভষঋণ কভ টির সিাে স্থানীেিামি প্রভশক্ষণপ্রাপ্ত উমদ্যাক্তামদর ভনমে Pitching Session এর আমোজন করা হে। এমত উমদ্যাক্তারা 

তামদর িভিষ্যৎ ব্যিসাভেক পভরকল্পনা উপস্থাপন কমরন এিাং ভিভনমোগকারীর (ব্যাাংক) ব্যিসাভেক সািমল্যর সম্ভািনা মূল্যােন কমর 

কেভণমিমদ কৃভষ িা এস.এ .ই. ঋণ প্রদামন সম্মত হন। এ পর্ যন্ত ১৬ জনমক ২,৭০,০০,০০০/- টাকা টাকা ঋণ প্রদান করা হমেমে। এ উমদ্যাগটি 

ককভিমনট কর্তযক প্রশাংভসত হমেমে এিাং কমেকটি কজলা ইমতা মধ্য করভেমকট কমরমে। 

লাভন যাং ও আভন যাং কপ্রাগ্রা : 

কগাপালগি কজলার ভশভক্ষত কিকারমদর ক যসাংস্থান সৃভষ্ট করার লমক্ষয কজলা প্রশাসমনর উমদ্যামগ ‘‘আপন আমলা জ্বামলা’’ ভশমরানাম  লাভন যাং ও 

আভন যাং কপ্রাগ্রা  আমোজন করা হমেমে। উক্ত প্রভশক্ষণ ক যসূভির আওতাে প্রি  ব্যামির ৪০ জন ভশক্ষািীমদর কভিউটার ভরল্যাভন্সাং প্রভশক্ষণ 

সিন্ন করা হমেমে এিাং ভদ্বতীে ব্যামির প্রভশক্ষণ িল ান রমেমে। প্রভশক্ষণািীরা র্ামত এই প্রভশক্ষমণর  াধ্যম  আউটমসাভস যাং ওমেি 

সাইটগুমলামত ভিড কমর অি য উপাজযন করমত পামর কসটাই এ কিভনাংমের মূল লক্ষয। 

কসলফ্ ভডমিন্স কিভনাং আমোজন 

স ামজ ক মেমদর িলািল ভনভি যঘ্ন ও তামদর আত্মপ্রতযেী কমর গমড় কতালার লমক্ষয ‘কসলফ্ ভডমিন্স কিভনাং’ এর আমোজন করা হমেমে। 

ইমতা মধ্য কগাপালগি কজলার স্বণ যকভল উচ্চ ভিদ্যালে ও কশখ হাভসনা িাভলকা উচ্চ ভিদ্যালে ও কমলজসহ ক াট পাঁিটি ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন এ 

কার্ যক্র  িল ান রমেমে। অন্যান্য ভিদ্যালেগুমলামত পর্ যােক্রম  এ প্রভশক্ষমণর আমোজন করা হমি। 

িাইসাইমকল ভিতরণ : 

এ কজলার ভশক্ষািীমদর  মড় পড়া করামি ও ভশক্ষার হার িাড়ামনার লমক্ষয প্রভতটি উপমজলার দুরিতী স্থামন িসিাসকারী দভরদ্র োত্রীমদর স্কুমল 

র্াতাোমতর সুভিিামি য এিাং োত্রীমদর স্কুমলর প্রভত আগ্রহ সৃভষ্ট করার জন্য এ কজলার পাঁিটি উপমজলাে ক াট ৮৯০টি সাইমকল ভিতরণ করা 

হমেমে। উপমজলা পভরষমদর ১% অি য কিমক প্রমদে এই টাকা কিমক োত্রীমদর িাই সাইমকল ভকমন কদোর ভিষেটি দারুনিামি প্রশাংভসত 

হমেমে। 

Door Step র্ভভ  কসিা প্রদান :   

র্ভভ  কসিা জনগমণর কদারমগাড়াে কপৌুঁমে কদওোর জন্য এিাং সািারণ জনগমণর  মধ্য র্ভভ  ভিষেক জ্ঞান বৃভদ্ধর  াধ্যম  র্ভভ  ভিষেক জটিলতা 

ভনরসনকমল্প গত ০৩-০৩-২০২০ তাভরমখ পাঁি উপমজলাে একমর্ামগ র্ভভ  কসিা প্রদান করা হে। এই র্ভভ  কসিা কযািইমন ই-না জাভরর 

আমিদন গ্রহণ, ভিভপ ভলজ ককস নিােন ও তাৎক্ষভণকিামি ভডভসআর প্রদান, র্ভভ  উন্নেন কর আদাে, র্ভভ হীনমদর  মধ্য খাস জভ  

িমন্দািমস্তর আমিদন গ্রহণ, খাসজভ র কবুভলেত ভিতরণসহ ক াট ২৫ প্রকার কসিা প্রদান করা হে এিাং র্ভভ  ভনমে সৃষ্ট স স্যা ভনরসনকমল্প 

পরা শ য প্রদান করা হে। 

 SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা : 

SDG-এর ১৭টি কগামলর ৩৯টি সূিক িাস্তিােমন কজলা প্রশাসন কাজ কমর র্ামচ্ছ। এই ৩৯টি সূিমকর পাশাপাভশ কগাপালগি এর জন্য একটি স্থানীে 

সূিক ভনি যারণ করা হমেমে। কসটি হমলা ক যসাংস্থান সৃভষ্ট। উক্ত সূিকসহ অন্যান্য ভিষেগুমলা অজযমনর জন্য ভনম্নভলভখত পদমক্ষপগুমলা গ্রহণ করা 

হমেমে।   

স্থানীে সূিক ‘ক যসাংস্থান সৃভষ্ট’র লমক্ষয গৃহীত পদমক্ষপ :  

One stop service কগাপালগি  মডল : 
নতুন সড়ক পভরিহন আইন ২০১৮ প্রণেমনর কপ্রভক্ষমত Service at door step এ িারণামক সা মন করমখ গ্রাহকমদর ভিআরটিএ অভিস 

কিমক লাইমসন্স গ্রহমণ কিাগাভন্ত দূর করমত One stop service এর  াধ্যম  কজলা প্রশাসন কগাপালগি এর উমদ্যামগ প্রাে ১০,০০০ (দশ 

হাজার) লান যার লাইমসন্স ভিতরণ করা হমেমে। লান যার গ্রহণকারীমদর িামপ িামপ পরীক্ষা  গ্রহমণর  াধ্যম  মূল লাইমসন্স প্রদান কার্ যক্র  

িল ান আমে। উপমজলা পর্ যামে এ কার্ যক্রম  উপমজলা প্রশাসমনর কনর্তমত্ব ভিআরটিএ কর্তযপক্ষ, স্বাস্থয ভিিামগর ক যকতযা/ক যিারীসহ সাংভিষ্ট 

অন্যান্য দপ্তরও কাজ করমে। এই কার্ যক্রম র িমল ড্রাইিারমদর ভিমদমশ ক যসাংস্থামনর সুমর্াগসহ স্থানীে পর্ যামে ক যসাংস্থামনর সুমর্াগ সৃভষ্ট 

হমেমে। 

ভসভি ব্যাাংক (Bridging Between employer & employee) :  
কগাপালগি কজলাে কিকার স স্যা দূরীকরণ ক যসাংস্থান সৃজন এিাং এসভডভজর স্থানীে সূিক ‘ক যসাংস্থান সৃভষ্ট’ অজযন ভনভশ্চতকমল্প ভশভক্ষত 

তরুণ/তরুণীমদর জীিনবৃিান্ত সাংগ্রহ কমর ভসভি ব্যাাংক বতভরর ভিমশষ উমদ্যাগ গ্রহণ করা হমেমে। এ কজলার িাকুভর প্রািীমদর সামি িাকুভর 

প্রদানকারীর স ন্বমের কাজ করমি ভসভি ব্যাাংক। কর্াগ্যতা সিন্ন িাকুরী প্রতযাশীমদর ভসভি সাংগ্রহ কমর কযাটাগভর অনুর্ােী িাোই কমর 
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www.cvbank.lagopalganj.gov.bd এ ওমেি সাইমট আপমলাড করা হমেমে এিাং একইসামি সুদৃে ভসভি বুক বতভর করা হমেমে। 

ভিভিন্ন িাকুরী প্রদানকারী ব্যভক্ত/প্রভতষ্ঠামনর কামে এই িইমের কভপ কপ্ররণ করা হমেমে। অভিনি এ উমদ্যাগ দারুণিামি প্রশাংভসত হমেমে। 

স্থানীে উমদ্যাক্তা উন্নেন ক যসূভি (Bridging Between entrepreneur & investor) : 
কজলা কৃভষঋণ কভ টির সিাে স্থানীেিামি প্রভশক্ষণপ্রাপ্ত উমদ্যাক্তামদর ভনমে Pitching Session এর আমোজন করা হে। এমত 

উমদ্যাক্তারা তামদর িভিষ্যৎ ব্যিসাভেক পভরকল্পনা উপস্থাপন কমরন এিাং ভিভনমোগকারীর (ব্যাাংক) ব্যিসাভেক সািমল্যর সম্ভািনা মূল্যােন 

কমর কেভণমিমদ কৃভষ িা এস.এ .ই. ঋণ প্রদামন সম্মত হন। এ পর্ যন্ত ১৬ জনমক  ২,৭০,০০,০০০/- টাকা টাকা ঋণ প্রদান করা হমেমে। এ 

উমদ্যাগটি ককভিমনট কর্তযক প্রশাংভসত হমেমে এিাং কমেকটি কজলা ইমতা মধ্য করভেমকট কমরমে। 

SDG-এর ৩ে কগাল সুস্বাস্থয ভনভশ্চতকরমণ গৃহীত পদমক্ষপ : 

ভিনামূমল্য স্বাস্থযমসিা, ঔষি ও কহলিকাড য ভিতরণ, স্বাস্থয ভিিামগর সামি কর্ৌিিামি স গ্র কগাপালগি ব্যাপী প্রিীণ জনমগাভষ্ঠর জন্য ভিনামূমল্য 

স্বাস্থযমসিা প্রদান করা হে। প্রাে পাঁি হাজামরর কিশী  ানুষ এ সুভিিা কিাগ কমরমেন। এ স ে ভিভিন্ন রক  কিকআপ (রমক্তর গ্রুপ ও সুগার 

ভনণ যে, িক্ষু পরীক্ষা, ি যমরাগ ও কহপাটাইটিস-ভি ভনণ যেসহ গাইনী সাংক্রান্ত ভিষোভদ), ভিভকৎসা পরা শ য, ভিনামূমল্য ঔষি সরিরাহ এিাং 

কহলিকাড য ভিতরণ করা হে। 
ভকমশারীমদর িেঃসভন্ধকামল প্রজনন স্বাস্থয সুরক্ষাে স্যাভনটাভর ন্যাপভকন ভিতরণ :  

কজলার ভিভিন্ন  াধ্যভ ক ভিদ্যালমে  অধ্যেনরত ভশক্ষািীমদর  াম  ‘ভকমশারী স্বাস্থয’ সমিতনতা গমড় তুলমত তামদর স্যাভনটাভর ন্যাপভকন 

ভিতরণ করা হমেমে।  

SDG-এর ৪ি য কগাল  ানসম্মত ভশক্ষা ভনভশ্চতকরমণ গৃহীত পদমক্ষপ : 

ভডভজটাল হাভজরা ক ভশন স্থাপন :   
এ কজলার প্রািভ ক ও  াধ্যভ ক পর্ যামের প্রভতটি ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ভশক্ষক  ভশক্ষািীমদর হাভজরা ভনভশ্চত করার জন্য ভডভজটাল হাভজরা ক ভশন 

স্থাপমনর কাজ িল ান রমেমে। ইমতা মধ্য অভিকাাংশ কাজ স াপ্ত হমেমে। ভডভজটাল হাভজরা ক ভশমনর  াধ্যম  ভশক্ষক ও ভশক্ষািীমদর 

উপভস্থভত ভনভশ্চতকরমণর পাশাপাভশ করজাি বতভর, এযাডভ ট কাড য বতভর, আইভড কাড য বতভর ইতযাভদ কার্ যক্র  সিন্ন করা র্ামি। 

ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ক্লাি গঠন:  
কগাপালগি কজলার প্রভতটি ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন িারটি ক্লাি গঠন করা হমেমে। ক্লাি গুমলার না  হৃদমে িাাংলামদশ ক্লাি, কপষ্াট যস ক্লাি, কালিারাল 

ক্লাি, শুদ্ধভিি ক্লাি। প্রভতটি ভশক্ষািীর  মধ্য কদশমপ্র  জাগ্রত করা, শারীভরক ও  ানভসক সুস্থতা ভনভশ্চত করা এ ক্লামির উমেে। 

(ভ ড-কড ভ ল ভনভশ্চতকরমণটিভিনিি ভিতরণ) :   
কজলার ক াট ৮৬২টি সরকাভর প্রািভ ক ভিদ্যালমের ভিদ্যালমের ৮২,৮৬৯ জন োত্র/োত্রীর ভ ড কড ভ ল সরিরাহ ভনভশ্চতকরমণর 

লক্ষযটিভিনিি ভিতরণ করা হমেমে। 

ভিভিন্ন প্রভতমর্াভগতার আমোজন:    
ভশক্ষািীমদর ক িা ভিকামশর জন্য কজলা প্রশাসন, কগাপালগি এর পক্ষ কিমক পাওোর পমেন্ট প্রভতমর্াভগতা, বুক ভরভিউ প্রভতমর্াভগতা এিাং 

িেিন্ধু ও মুভক্তযুদ্ধ ভিষেক কুইজ প্রভতমর্াভগতার আমোজন করা হমেমে। 

SDG-এর ১১ নম্বর কগাল অনুর্ােী ভনরাপদ িাসস্থান ও কটকসই শহর গঠমন গৃহীত পদমক্ষপ : 
িজযয ব্যিস্থাপনা কার্ যক্র   ভনটভরাং:  
কগাপালগি শহমরর সাভি যক পভরষ্কার-পভরচ্ছন্নতা ভনভশ্চতকরমণ কগাপালগি কপৌরসিার সামি স ন্বমের  াধ্যম  পভরষ্কার-পভরচ্ছন্নতা কার্ যক্র  

 ভনটভরাং করা হমচ্ছ। এ পদ্ধভতমত শহরমক কমেকটি কজামন িাগ কমর ভক্লনারমদর দাভেত্ব বুভ মে কদো হমেমে এিাং তামদর সামি 

কর্াগামর্ামগর নাম্বার পািভলক কেমস টাভঙমে কদো হমেমে। এোড়া শহমর ১০০টি স্থানান্তরমর্াগ্য ডােভিন স্থাপন করা হমেমে। 

ভগ্রন ভসটি ভক্লন ভসটি :  
কগাপালগি শহমরর প্রাণমকমন্দ্র অিভস্থত  ধু ভত কলক পভরষ্কার ও পাভনর প্রিাহ বৃভদ্ধর লমক্ষয ভিভিন্ন স্থামন সাংস্কার করাে স্বচ্ছ পাভনর প্রিাহ 

ভনভশ্চত হমেমে। এই কলকমক শহমরর সাাংস্কৃভতক ও ভিমনাদন কার্ যক্রম র প্রাণমকন্দ্র ভহমসমি প্রভতষ্ঠা করার উমদ্যাগ কনওো হমচ্ছ। ইমতা মধ্যই 

কলমক জনসািারমণর আনন্দ ভ্র মণর জন্য দুমটা কনৌকা কদো হমেমে। নদীর পামড় অিভস্থত  মঞ্চ ভনেভ ত সাাংস্কৃভতক আ্ার আমোজন করা 

হমচ্ছ। এোড়া এ নদী সাংলগ্ন কগটপাড়া খালও পভরষ্কার করা হমেমে। 

SDG-এর ১৩ নম্বর কগাল অনুর্ােী িাস্তুসাংস্থান রক্ষা ও  জলিায়ুর প্রিাি ক াকামিলাে গৃহীত পদমক্ষপ : 
পাঁচুভড়ো কিমক টুভেপাড়া পর্ যন্ত কনৌরুট পুনরুিীিন:  
জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান এঁর স্মৃভত ভিজভড়ত পাঁচুভড়ো কিমক টুভেপাড়া পর্ যন্ত কনৌরুট পুনরাে িালু করার উমদ্যাগ কনো 

হমেমে। িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান কগাপালগি কিমক িভণ য িাওড় হমে টুভেপাড়া পর্ যন্ত র্াতাোমতর জন্য এই কনৌপি ব্যিহার করমতন। এই 

কনৌপিটি পভরস্কার কমর িলািল উপমর্াগী করা হমেমে। ইমতা মধ্যই কজলার ভিভশষ্ট নাগভরকমদর ভনমে িণ যাঢয কনৌ-র যালী করা হে। এটি একটি 

পর্ যটন সম্ভািনা ে কনৌরুট; তাই পাঁচুভড়ো-িভণ য িাওড়-টুভেপাড়া পর্ যটন ভ্র মণর জন্য BIWTA এর আভি যক সহমর্াভগতাে দুটি পর্ যটন কিাট 

(মনৌকা) বতভর করা হমেমে। 

পাঁচুভড়ো কিমক টুভেপাড়া পর্ যন্ত কনৌরুট পুনরুিীিন:  
জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান এঁর স্মৃভত ভিজভড়ত পাঁচুভড়ো কিমক টুভেপাড়া পর্ যন্ত কনৌরুট পুনরাে িালু করার উমদ্যাগ কনো 

হমেমে। িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান কগাপালগি কিমক িভণ য িাওড় হমে টুভেপাড়া পর্ যন্ত র্াতাোমতর জন্য এই কনৌপি ব্যিহার করমতন। এই 

কনৌপিটি পভরস্কার কমর িলািল উপমর্াগী করা হমেমে। ইমতা মধ্যই কজলার ভিভশষ্ট নাগভরকমদর ভনমে িণ যাঢয কনৌ-র যালী করা হে। এটি একটি 

http://www.cvbank.lagopalganj.gov.bd/
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পর্ যটন সম্ভািনা ে কনৌরুট; তাই পাঁচুভড়ো-িভণ য িাওড়-টুভেপাড়া পর্ যটন ভ্র মণর জন্য BIWTA এর আভি যক সহমর্াভগতাে দুটি পর্ যটন কিাট 

(কনৌকা) বতভর করা হমেমে। 
ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  :  

পভরিার পভরভিভত কাড য : 
ত্রাণ ভিতরণসহ অন্য কর্ ককান প্রমোজমন কজলার সকল পভরিার িা খানার তথ্য সাংরভক্ষত িাকা একান্ত প্রমোজন। এ জন্য কগাপালগি কজলার 

সকল পভরিার িা খানা’র তথ্য ভনমে পাঁিটি কেভণমত ভিিক্ত কমর (১. অভতদভরদ্র, ২. দভরদ্র, ৩. ভনম্ন ধ্যভিি,  ৪.  ধ্যভিি, ৫. উচ্চভিি) 

অনলাইন ডাটামিইজ বতভর করা হমেমে এিাং প্রমতযক পভরিারমক একটি কমর কাড য কদো হমচ্ছ। এই কাড যমক পভরিার পভরভিভত কাড য না  কদো 

হমেমে। অি যবনভতক সক্ষ তা ভিমিিনা কমর এই কামড য এভি কমর ত্রাণ, ওএ এস িা অন্যান্য আভি যক সাহায্য প্রদান করা হমচ্ছ। িমল বদ্বততা 

পভরহার কমর কর্ ককান সরকাভর িা কিসরকাভর সহােতা কপৌুঁমে কদো সম্ভি হমচ্ছ। এ পর্ যন্ত কগাপালগমি ৩,০১,১০৮টি পভরিামরর তথ্য 

ডাটামিইমজ আপমলাড কদো সিন্ন হমেমে। কাড য প্রদামনর প্রভক্রো িল ান। এই কাড য প্রদামনর িমল ত্রাণসহ অন্যান্য সহােতা ভিতরণ সুষ্ঠুিামি 

সিন্ন হমচ্ছ। তাোড়া সকল কসিার তথ্য এ কামড য সিৃক্ত করা হমচ্ছ। িমল ককান পভরিার ইমতা মধ্য কী কী সাহায্য কপমেমে তা কিা া সম্ভি 

হমচ্ছ। 

ভডভজটাল হাভজরা ক ভশন স্থাপন :   
এ কজলার প্রািভ ক ও  াধ্যভ ক পর্ যামের প্রভতটি ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ভশক্ষক  ভশক্ষািীমদর হাভজরা ভনভশ্চত করার জন্য ভডভজটাল হাভজরা ক ভশন 

স্থাপমনর কাজ িল ান রমেমে। ইমতা মধ্য অভিকাাংশ কাজ স াপ্ত হমেমে। 

প্রভশক্ষণ ককাঅভড যমনশন সিটওেযার : 
উন্নেন কার্ যক্রম র সামি সিৃক্ত ভিভিন্ন দপ্তর সারা িেরব্যাভপ সুভনভদ যষ্ট সাংখ্যক প্রভশক্ষণািীমদরমক ভিভিন্ন কসক্টমর ভিভিন্ন ক োমদ প্রভশক্ষণ 

প্রদান কমর িামক। এ সাংক্রান্ত ককামনা সুভনভদ যষ্ট ডাটামিজ না িাকাে ককান ব্যভক্ত ককান প্রভশক্ষণ কপমেমেন িা একই ব্যভক্ত িার িার প্রভশক্ষণ 

কপমেমে ভকনা অিিা প্রভশক্ষমণর  াধ্যম  কতজন ব্যভক্ত প্রকৃতপমক্ষ আে সাংস্থানমূলক ক যকামন্ডর  মধ্য প্রমিশ করমলা এ িরমণর ককামনা তথ্য 

পাওো সম্ভি হে না। এই স স্যা স ািামন একটি স ভন্বত ভসমে  বতভর করা হমচ্ছ কর্খামন কগাপালগি কজলাে সরকাভরিামি প্রভশক্ষণপ্রাপ্ত সকল 

ব্যভক্তর সুভনভদ যষ্ট তথ্য সাংরভক্ষত িাকমি এিাং এটি ব্যিহার কমর ক যসৃজন করা সম্ভি হমি। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 

িাভষ যক আনন্দভ্র ণ : 
ক যকতযা/ক যিারীমদর একমেঁমেভ  দূরীকরমণ কজলা প্রশাসন, কগাপালগি এর উমদ্যামগ গত কিব্রুোভর’২০২০  ামস আনন্দভ্র মণর আমোজন 

করা হমেমে। উক্ত আমোজমন ক যকতযা/ক যিারীগণ তামদর পভরিারসহ স্বতস্ফুতযিামি অাংশগ্রহণ কমরন এিাং আনন্দ উপমিাগ কমরন। 

নারীিান্ধি ক য পভরমিশ : 
কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে নারীিান্ধি ক য পভরমিশ সৃভষ্টমত নারীমসিা প্রদানকারী ও কসিা প্রতযাশীমদর জন্য কেেভিভডাং কন যার, ভকডসরু  ও 

প্রাি যনা ঘর বতভর করা হমেমে। 

তথ্য অভিকার আইন’২০০৯ এর অিীমন গৃহীত কার্ যক্র  : 

তথ্য অভিকার আইন’২০০৯ এর আওতাে ২০১৯-২০ অি যিেমর দুটি আমিদন পাওো ভগমেমে। উক্ত আমিদনপত্র দুটি ভিভি মত ভনষ্পভি করা 

হমেমে। 

থজলা: নররসংেী 

2০১৯-২০২০ অে েবিয়রর উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম 

 মিান স্বাধীনিা যুয়ির থিিনায়ক নতুন প্রজয়ন্মর কায়ি তুয়ল ধরয়ি থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ও উপয়জলা রনব োিী অরফসায়রর 

কার্ োলেসি নররসংেী থজলার সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন একয়র্ায়গ একই ময়িয়লর মুরক্তযুি কন োর স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 ই-নরে কার্ েক্রম থজারোরকরয়ণর মােয়ম থসবাগ্রিীিায়ের দ্রুিিার সায়ে থসবা প্রোন রনরিি করা িয়েয়ি। বিেমায়ন থজলা 

প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের প্রাে শিভাগ কার্ েক্রম ই-নরেয়ি দ্রুিিা ও েক্ষিার সরিি করা িয়চ্ছ এবং েীঘ ে ২ বিয়রর অরধককাল র্াবৎ 

“রব” কোটাগররর থজলাসমূয়ির ময়ে নররসংেী অব্যািিভায়ব সাফল্য অজেন কয়র িয়লয়ি। 

 সারকেট িাউয়জর রদ্বিল ভবন থেয়ক রিন িলা ভবন উর্ধ্েমূখী সম্প্রাসরণ করা সি রবরভন্ন কয়ক্ষর আধুরনকীকরণ ও সংস্কার করা 

িয়েয়ি। 

 রিরজটাল বাংলায়েশ বাস্তবােয়নর অন্যিম গুরুেপূণ ে পেয়ক্ষপ রিয়সয়ব নররসংেী থজলা প্রশাসন িথ্য প্রযুরক্তর যুয়গ প্রয়বশ কয়রয়ি। 

থজলা প্রশাসক, উপয়জলা রনব োিী অরফসার, সিকারী করমশনার (ভূরম) গয়ণর কার্ োলয়ে রিরজটাল িারজরা থমরশন ও রিরজটাল 

রিসয়প্ল থবাি ে স্থাপন করা িয়েয়ি 

 রবজে রেবস-২০১৯ উপলয়ক্ষ ৯৯ জন বীর মুরক্তয়র্ািার বীরগভো মািায়ের থজলা প্রশাসন, নররসংেী এর পক্ষ িয়ি সংবধ েনা প্রোন 

করা িয়েয়ি। 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে কম েরি ১২০ জন কম েিারীয়ের েক্ষিা বৃরির জন্য ৬০ ঘন্টা প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি 
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 িাকুরীরি অবস্থাে মৃি ১০ (েশ) জন কম েিারীর পররবারয়ক ৯০,০০০,০০/-(নব্বই লক্ষ) টাকার  থিক প্রোন করা িয়েয়ি। এিাোও 

৩৩ জন কম েিারীর জন্য প্রস্তাব থপ্ররণ করা িয়েয়ি। 

 নররসংেী িােয়বটিক িাসপািায়ল রকিরন িাোলাইরসস থসন্টার স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 ১৫২টি ভূরমিীন পররবায়রর মায়ি ১৬.২৫৬৫ একর জরম বরাে থেওো িয়েয়ি। 

 ৭.৬৩ একর ভূ-সম্পরত্তর অববধ েখল উয়চ্ছে করা িয়েয়ি 

 সকল উপয়জলাে শিভাগ ই-রমউয়টশন ব্যবস্থা িালু করা করা িয়েয়ি। 

 রিরজটাল থরকি ে রুম (DRR) প্রকয়ল্পর মােয়ম সকল খরিোনসমূয়ির িাটা এরন্ট্রর কাজ সফলভায়ব সম্পন্ন িয়েয়ি । 

 এলরজএসরপ প্রকয়ল্পর অধীয়ন ৭৭টি প্রােরমক রবযালয়ে অরভভাবক িাউরন ‘িাো পরশ’ রনম োণ করা িয়েয়ি। 

 থজলা প্রশাসয়কর রনজস্ব উয়যাগ “কম েসংস্থান নররসংেী” এর মােয়ম এ পর্ েন্ত ৫০০ থবকার যুবক যুবিীর কম েসংস্থায়নর ব্যবস্থা 

করা িয়েয়ি। 

 সুরবধা বরঞ্চি রশশুয়ের জন্য থজলা প্রশাসয়নর অনন্য উয়যাগ বাধঁনিারা রেয়েটার স্কুয়ল আধুরনক স্টুরিও রেয়েটার রনম োণ করা 

িয়েয়ি । 

 থমধারব, েররদ্র, সুরবধা বরঞ্চি ও রবয়শষ িারিো সম্পন্ন ৫৬৪ জন রশক্ষােীর মায়ি রশক্ষা কার্ েক্রয়ম সিােিা প্রোয়নর জন্য ‘থজলা 

প্রশাসক রশক্ষা বৃরত্ত’ প্রোন করা িয়েয়ি 

 টিআর কারবখা (য়সালার) প্রকয়ল্প থজলা প্রশাসয়কর বরাে িয়ি রােপুরা, ময়নািরেী ও নররসংেী সের উপয়জলার প্রিেন্ত অঞ্চয়লর 

সায়ে সংয়র্াগ স্থাপনকারী থমাট ৬টি গুরুেপূণ ে ও অভেন্তরীণ সেয়ক পর্ েন্ত প্রয়োজনীে সংখ্যক থসালার লাইট স্থাপন। 

 ির্রি কাবুল শাি কায়লক্টয়রট পাবরলক স্কুয়লর রশক্ষােীয়ের থেণী কয়ক্ষর সমস্যা সমাধান এবং রশক্ষার পররয়বশ উন্নেয়নর জন্য 

নতুন একায়িরমক ভবন রনম োণ করা িয়েয়ি এিাোও থকামলমরি রশক্ষােীয়ের থখলাধুলার জন্য রমরন পাকে স্থাপন করা িয়েয়ি 

 থজলার ৭১টি ইউরনেন পররষয়ে এরিস মশা (য়িঙ্গু) এর রবস্তার থরায়ধ ঔষধসি ফগার থমরশন প্রোন করা িয়েয়ি । 

 ইউরনেন পররষে িয়ি প্রোনকৃি থসবা প্রারপ্ত সিজীকরয়ণর লয়ক্ষে অনলাইয়ন সকল থসবা একস্থান িয়ি প্রোয়নর জন্য স্থানীে 

সরকার, নররসংেী কর্তেক http://www.narsingdilg.gov.bd নায়ম ওয়েবসাইট িালু করা িয়েয়ি। 

 ২০১৯-২০ অে েবির পর্ েন্ত নররসংেী থজলাে ১৩টি গুচ্ছগ্রায়ম ২৮০টি  পররবারয়ক পুনব োসয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি। এিাো ০৩ 

(রিন)টি আেেণ প্রকয়ল্পর প্রস্তাব থপ্ররণ করা িয়েয়ি র্ার মােয়ম  ১৮০টি  পররবারয়ক পুনব োসয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ব। 

 রশবপুর উপয়জলার িক্রধা ইউরনেয়ন প্রশাসয়নর উয়যায়গ স্থানীেভায়ব “আোরল’আবাসন প্রকল্প” এর আওিাে ২৮টি পররবায়রর 

আবাসয়নর ব্যবস্থা  করা িয়েয়ি 

 ২০ একয়রর ঊথর্ধ্ে ৪টি জলমিাল ও ২০ একয়রর রনয়ি ১০০টি জলমিাল এবং ৫টি বালুমিাল প্ররি বিয়রর ন্যাে ইজারা প্রোন করা 

িয়েয়ি। 

 থজলাে ত্রাণকার্ ে বরায়ের ১ থকাটি ৫৬ লক্ষ ৫০ িাজার টাকা, ২৪৫০ থম. টন িাউল ও রশশু খায়যর নগে ৩৪ লক্ষ টাকা 

সম্পূণ েরূয়প রবিরণ করা িয়েয়ি। 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশি বারষ েকী উপলয়ক্ষ বাস্তবারেি কম েকান্ড : 

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্ম শিবারষ েকী উযাপন উপলয়ক্ষে পৃেক থসল স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সম্মুয়খ জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর জন্মশি বষ ে উপলয়ক্ষ “জে বাংলা িের” 

স্থাপন করা িয়েয়ি। উক্ত িেয়র জারির রপিার মুেরাল “জাগ্রি জারিসত্তা” রনম োণ করা িয়েয়ি । 

 ৫টি উপয়জলা ভূরম অরফস প্রাঙ্গয়ণ জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর মুেরাল “রিরঞ্জীব মুরজব” স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 প্রয়িেক স্কুয়লর সাময়ন মুরজববষ ে উপলয়ক্ষ ফুয়লর বাগান “পুষ্প কানন” স্থাপন করা িয়েয়ি । 

 িরুণ প্রজন্ময়ক জারির রপিার আেয়শ ে উজ্জীরবি করয়ি থজলা প্রশাসয়নর সারব েক ব্যবস্থাপনাে নররসংেী থিম্বার অফ কমাস ে এন্ড 

ইন্ডারি-এর উয়যায়গ ২০০০ রশক্ষােীর মায়ি বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ “অসমাপ্ত আত্মজীবনী” রবিরণ করা িয়েয়ি । 

 ফুটবল থখলায়ক আয়রা পৃষ্ঠয়পাষকিা প্রোন কয়র গ্রাম পর্ োয়ে িরেয়ে রেয়ি থজলা প্রশাসন, নররসংেী “থজলা প্রশাসক থগাল্ডকাপ 

ফুটবল টুন োয়মন্ট-২০২০” এর আয়োজন কয়র।  
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 ১০ জানুোরর ২০২০ জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর স্বয়েশ প্রিোবিেন রেবয়স মুরজববয়ষ ের ক্ষণগণনার শুভ উয়দ্বাধন 

করা িে। 

 ১৭ মাি ে ২০২০ রিিঃ সরকারর রনয়ে েশনার আয়লায়ক বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবারষ েকী উের্াপন করা িে। 

২০২০-২০২১ অে েবিয়র কম েপররকল্পনা : 

 ই-ফাইরলং এর মােয়ম নরে ব্যবস্থাপনা কার্ েক্রম থজারোরকরয়ণর মােয়ম থপপারয়লস অরফস বাস্তবােন রনরিি করা। 

 নররসংেীর সবগুয়লা সুেপারশপয়ক একই অনলাইন প্লাটফয়ম ে রনয়ে আসাব জন্য “GO BAZAR” নামক ওয়েব থপাট োল ও থমাবাইল 

অোপ িালু করার পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি। পরীক্ষামূলকভায়ব নররসংেী কায়লক্টয়রট সুপারশয়প ব্যবিার করা িয়েয়ি। 

 নররসংেী থজলার সরকারর ও থবসরকারর িাসপািাল সমূয়ির ব্যবস্থাপনা উন্নেন ও স্বাস্থে থসবা জনগয়ণর থোরয়গাোে থপৌৌঁয়ি থেোর 

জন্য ই-িাসপািাল নামক ওয়েব থপাট োল এবং থমাবাইল অোপস িালু করা িয়ব। পরীক্ষামূলকভায়ব নররসংেী িাোয়বটিক 

িাসপািায়ল িালু করা িয়ব। 

 মােরমক ও উচ্চ মােরমক পর্ োয়ের বারলকায়ের রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন বেসরিকালীন স্বাস্থে সুরক্ষাে কম েশালা আয়োজন ও িাইরজন 

বুে (অজো) রনম োণ। প্রারন্তক এলাকাে অবরস্থি (িরাঞ্চল) মােরমক ও উচ্চ মােরমক পর্ োয়ের প্রাে ১০টি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন 

িাত্রীয়ের জন্য িাইরজন বুে রনম োণ। 

 নররসংেী থজলা একটি রশল্প সমৃি এলাকা িওোে কারখানাসমূয়ি নারী কমীয়ের স্বাস্থে সুরক্ষাে িাইরজন বুে স্থাপন। 

 নররসংেী থজলায়ক শিভাগ স্কাউটিং থজলা রিয়সয়ব থঘাষণা করা । 

 নররসংেী থরল থিশনয়ক আেশ ে থরল থিশন রিয়সয়ব থঘাষণা ও ঢাকা-নররসংেী থিরিয়কয়টি থেন সারভ েস িালুকরণ 

 সুইি বুরি প্ররিবিী রবযালয়ের জন্য বারনোিল থমৌজার ২০ শিাংশ জােগাে একটি প্ররিবিী বািব রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর জন্য স্থােী 

অবকাঠায়মা রনম োণ করা। 

 নররসংেী থজলায়ক ‘এ’ কোটাগররর থজলাে রূপান্তয়রর উয়যাগ গ্রিণ। 

 ২০২০-২০২১ অে েবিয়র নররসংেী থজলার আর এস খরিোন ও আর এস নকশাসমূি অনলাইয়ন জনগয়ণর থোরয়গাোে থপৌৌঁিায়নার 

পররকল্পনা িলয়ি। থসয়ক্ষয়ত্র রবকাশ, রয়কট, রশউর কোশ, এম কোয়শর মােয়ম ঘয়র বয়সই থমাবাইয়লর মােয়ম থকাট ে রফ প্রোন 

কয়র পি ো পাওোর ব্যবস্থা করা 

কয়রানাভাইরাস প্ররিয়রায়ধ গৃিীি রবয়শষ উয়যাগ : 

 নররসংেী ১০০ শয্যা রবরশষ্ট থকারভি থিরিয়কয়টি িাসপািায়ল থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ মরজে থমািা ফাউয়ন্ডশন, নররসংেী এর 

অে োেয়ন আইরসইউ ও থকন্দ্রীে অরক্সয়জন সাপ্লাই রসয়িম স্থাপন। 

 পর্ োেক্রয়ম প্রয়িেক উপয়জলাে থকন্দ্রীে অরক্সয়জন সাপ্লাই রসয়িম স্থাপন। 

SDG –এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

 ভনরাপদ খাদ্য ভনভশ্চতকরমণর লমক্ষয অভিক সিভজ উৎপাদন এলাকা নারােনপুর ও ির উভজলাি ইউভনেমনর আটটি গ্রাম  ভনরাপদ 

সিভজ উৎপাদন কজান (Bio-Village Zone) স্থাপন কমর ভনরাপদ ও ভিষমুক্ত সিভজ উৎপাদন ভনভশ্চত করা। 

 ৫ িের িেসী ভশশুমদর জেভনিন্ধমনর হার শতিামগ উন্নীত করা এিাং িজাে রাখা। 

 প্রািভ ক স াপনীমত পামশর হার শতিাগ ভনভশ্চত করা। 

 নরভসাংদী প্রভতটি  প্রািভ ক ভিদ্যালমের ভশক্ষািীমদর পভরষ্কার-পভরচ্ছন্নতা সিমকয সমিতন করমত ওমেে-ভিন ভিতরণ, পভরষ্কার-

পভরচ্ছন্নতা ভিষেক কদোভলকা উপস্থাপন এিাং ক াটিমিশনাল কসশন পভরিালনা। 

  াধ্যভ ক (৬ষ্ঠ-১০  কেভণ) পর্ যামের ভশক্ষািীরাই মূলত  াদক, ইিটিভজাং, িাল্যভিিাহ, সন্ত্রাস, জভেিাদসহ ভিভিন্ন সা াভজক 

ব্যাভিমত আক্রান্ত হে। এ স মে ভশক্ষািীরা িেঃসভন্ধকালীন স্বাস্থয সিমকয অসমিতন িামক।  তাই এ সকল সা াভজক ব্যাভি ও 

অপরাি কিমক ভশক্ষািীমদর সুরক্ষা ভদমত ১০টি ইভন্ডমকটমরর আওতাে ক যসূভি প্রণেন ও িাস্তিােন। 

 দাভরদ্র ভিম ািমন সরকার কর্তযক গৃভহত সকল ক যসূিী সািমল্যর সামি িাস্তিােন করা হে। দভরদ্রয জনমগাভষ্টমক স্বািলম্বী করার 

জন্য আ ার িাভড় আ ার খা ার প্রকমল্পর  াধ্যম  ৪২২৮.৫৭ লক্ষ টাকার ঋণ ভিতরণ করা হমেমে। 

েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ: 

থজলা পর্ োয়ের সকল েপ্তর/সংস্থার সায়ে রনরবে থর্াগায়র্াগ স্থাপন ও রনরিি করয়ণর মােয়ম জনয়সবা প্রারপ্ত সুলভ ও গরিশীল করার জন্য 

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক (সকল) ও অরিররক্ত থজলা ম্যারজথিটয়ক ট্যাগ অরফসার রিসায়ব রনয়োগ করা িয়েয়ি। 

শৃঙ্খলাজভনত ও দূনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 
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 নররসংেী থজলার ৬টি উপয়জলাে উপয়জলা রনব োিী অরফসারয়ের মােয়ম রবরভন্ন রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন ৩৭২টি  ‘সিিা সংঘ’ ক্লাব গঠন  

এবং ১৭৩টি ‘সিিা থিার’ স্থাপন করা করা  িয়েয়ি। 

 ২০১৯-২০ অে েবিয়র নররসংেী থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে ৩৭ রেন গনশুনানী গ্রিণ করা িয়েয়ি র্ার থপ্ররক্ষয়ি ২৪৪ জন থসবাপ্রােী 

িাঁয়ের অরভয়র্াগ উপস্থাপন করার সুয়র্াগ থপয়েয়িন এবং িার ময়ে ১৫৮টি অরভয়র্াগ রনেরত্ত িয়েয়ি। 

 প্ররিটি শাখাে অরভয়র্াগ বাক্স স্থাপন করা িয়েয়ি। থজলা প্রশাসয়নর অরফরসোল থফসবুক থপইয়জ অরভয়র্াগ গ্রিণ এবং িার 

রভরত্তয়ি প্ররিকার করা িয়চ্ছ। 

ই-গভয়ন েন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম : 

 নররসংেী থজলার প্রােরমক, মােরমক, উচ্চ মােরমক পর্ োয়ের প্রাে ১১৬৪টি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর রশক্ষােীয়ের মনয়ন মিান 

মুরক্তযুয়ির থিিনা এবং িাজার বিয়রর থেষ্ঠ বাঙ্গারল স্বাধীনিার মিান স্থপরি জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর 

আেশ েয়ক থগ্রারেি করার লয়ক্ষে একয়র্ায়গ একই ময়িয়লর মুরক্তযুি কণ োর স্থাপন করা িয়েয়ি। এিাো থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, 

নররসংেীয়ি স্থাপন করা িয়েয়ি ৭১ থশকয়ের মূি েনা নায়ম একটি সমৃি লাইয়ব্ররর ও মুরক্তযুি র্াদুঘর। 

 ভূরম অরধগ্রিণ শাখার ক্ষরিপূরণ প্রোয়নর জন্য www.adhigrahannarsingdi.gov.bd নায়ম ওয়েব সাইয়টর পরীক্ষামূলক 

ব্যবিার িালু করা িয়েয়ি 

 কম েসংস্থান নররসংেী উয়যাগটিয়ক থটকসই করার লয়ক্ষে ইয়িাময়েই ‘কম েসংস্থান নররসংেী’ নায়ম ওয়েবসাইট, অোপস এবং 

িাটায়বজ প্রস্তুয়ির প্ররক্রো িলমান রয়েয়ি র্ার মােয়ম িাকুরর প্রােীরা সংরিষ্ট রবরভন্ন রশল্পপ্ররিষ্ঠায়ন আয়বেন করয়ি পারয়ব 

 সায়ভ েোর ও ইউরনেন ভূরম সিকারী কম েকিোগণ সয়রজরময়ন ভূরম সংক্রান্ত রবষয়ে িেন্ত করার সমে ঘটনাস্থয়ল উপরস্থি িয়ে স্মাট ে 

থফায়ন রভরিও কয়লর মােয়ম উপয়জলা রনব োিী অরফসার/সিকারী করমশনার (ভূরম) এর সায়ে সরাসরর থর্াগায়র্াগ স্থাপন কয়র 

সমস্যা সমূি থেখায়চ্ছন এবং বােী, রববােী ও উপরস্থি জনগয়ণর সায়ে কো বয়ল সমস্যা অবয়লাকন ও শুনানী থশয়ষ দুনীরি ও 

পক্ষপািমুক্তভায়ব সমস্যার িাৎক্ষরণক সমাধান রেয়ি পারয়িন। এয়ি দুনীরি, পক্ষপারিে, সমে ও ব্যে হ্রাস পায়চ্ছ। 

 গণশুনানী কার্ েক্রম থজারোরকরয়ণর জন্য “আপনার থজলা প্রশাসক” নামক থমাবাইল অোপস  তিরর করা িয়েয়ি 

কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম : 

 বিেমায়ন কয়রানাভাইরাস পরররস্থরিয়ি থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে কম েরি কম েিারীয়ের থরাগ প্ররিয়রাধ ক্ষমিা বৃরির জন্য ঔষধ 

রবিরণ করা িয়েয়ি এবং এ কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি। 

 স্বাস্থে সুরক্ষা রনরিিকয়ল্প থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে কম েরি কম েিারীয়ের মাস্ক, িোন্ড স্যারনটাইজার, রপরপই প্রোন করা িয়েয়ি 

এবং স্বাস্থেরবরধ র্োর্েভায়ব অনুসরণ রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

 শারীররকভায়ব অসুস্থে কম েিারীয়ের অরফয়স আসার রবষয়ে রনরুৎসারিি করা িয়চ্ছ। 

 কয়রানাভাইরাস পরররস্থরিয়ি থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে কম েরি অস্বচ্ছল কম েিারীয়ের নগে অে ে ও ত্রাণ সিােিা প্রোন করা 

িয়েয়ি এবং িাঁয়ের রিরকৎসার লয়ক্ষে সরকারর ও ব্যরক্তগি উয়যায়গ আরে েক সিােিা প্রোন। 

 অবসরপ্রাপ্ত ও বেরলজরনি কারয়ণ রবোেী কম েিারীয়ের রনয়ে রবোে অনুষ্ঠান করা িয়েয়ি। 

 কল্যাণ কম েকিো রনয়োগ করা িয়েয়ি 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-র আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম : 

িথ্য অরধকার আইয়ন ৩৯টি আয়বেন পাওো র্াে। আয়বেন অনুর্ােী িথ্য সরবরাি করা িে। থকান আরপল  করা িে নাই। 

মাঠ পর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম : 

 রশবপুর উপয়জলার জেনগর ইউরনেয়নর ধুরপরয়টক এবং থর্াশর ইউরনেয়ন টংগীরয়টক প্রাপ্ত প্রত্নিারেক রনেশ েন সংরক্ষণ এবং 

পর্ েটন থকন্দ্র রিয়সয়ব থঘাষণা 

 ইউরনেন পররষয়ের জনগণয়ক দ্রুি ঢাকা গময়নর রকংবা থজলা িাসপািায়ল থরাগীয়ক রনয়ে আসার জন্য স্বল্প খরয়ি এবং িাৎক্ষরণক 

রিরকৎসা থসবা রনরিি করয়ি ১০টি ইউরনেয়ন এোমু্বয়লন্স প্রোন করা িয়েয়ি। 

 রশবপুর উপয়জলার রিনােী রবয়ল পর্ েটন থকন্দ্র এবং থবলাব উপয়জলাে আঁরেোল খাঁ নেীর িীয়র টুররষ্ট েট “অবকাশ” রনম োণ 

করা িয়েয়ি। 

 এস এ এোন্ডটি এোক্ট অনুর্ােী থমাট কৃরষ ০.৫০ একর এবং অকৃরষ ০.৯৯৫ একর ভূরম উিার করা িয়েয়ি । 

প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকান রবষে: 



74 

 নররসংেী থজলার থবকার িরুণয়ের কল্যাণায়ে ে কম েসংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃরষ্টর লয়ক্ষে “কম েসংস্থান নররসংেী” নামক রবয়শষ 

উয়যায়গর মােয়ম কম েসংস্থান সৃরষ্টর অনন্য অবোয়নর জন্য ব্যরক্তগি কোটাগররয়ি জনপ্রশাসন পেক-২০১৯ অজেন 

 অিীি, বিেমান ও ভরবষ্যয়ি এবং আমায়ের মিান স্বাধীনিা সংগ্রায়ম নারী ও পুরুয়ষর যুগপৎ অবোন ও আত্মিোগয়ক েিা 

জারনয়ে নররসংেী সারকেট িাউয়জ স্থারপি িে ভাস্কর্ ে “যূেবিিঃ সংগ্রায়ম-শারন্তয়ি-সৃরষ্টয়ি”। এই নামকরয়ণর একটি গূঢ় িাৎপর্ ে 

রয়েয়ি, থর্খায়ন সংগ্রাম অিীি, শারন্ত বিেমান আর সৃরষ্ট ভরবষ্যিয়ক উপস্থাপন কয়র। 

 এলরজএসরপ প্রকয়ল্পর আওিাে ২টি থনৌ এোমু্বয়লন্সসি থমাট ৯টি এোমু্বয়লন্স ক্রে করা িয়েয়ি র্া বিেমায়ন কয়রানা ভাইরায়স আক্রান্ত 

থরাগীয়ের পররবিন ও স্থানান্তয়রর জন্য ব্যবহৃি িয়চ্ছ। 

 

১০.২  িিগ্রা  ভিিাগ 
ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে, িিগ্রা  

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 জনসািারমণর কসিা প্রদামনর স ে, খরি ও কিাগাভন্ত ক ামনার  াধ্যম  কসিা প্রদান সহজীকরমণর লমক্ষয ক যকতযা/ক যিারীমদর ই-

িাইভলাং ভিষমে প্রভশক্ষণ প্রদান। 

 ভডভজটাল হাভজরা ভনভশ্চতকরণ। 

 কার্ যালমে CCTV স্থাপন। 

 ভিিাগীে ভিজ্ঞান ক লা এিাং ভডভজটাল উদ্ভািনী ক লার আমোজন। 

 স্থানীে সরকার প্রভতষ্ঠানসমূমহর প্রাভতষ্ঠাভনক দক্ষতা বৃভদ্ধমত প্রভশক্ষমণর আমোজন। 

 নাগভরক কসিা উদ্ভািন ভিষেক ক যশালা আমোজন। 

 জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল ও দুনীভত প্রভতমরাি ভিষেক কসভ নার ও প্রভতমর্াভগতা আমোজন ও পুরস্কার প্রদান। 

  াঠ প্রশাসমনর কার্ যক্রম  গভতশীলতা ও দক্ষতা ভনভশ্চতকরমণর লমক্ষয ক যকতযা/ক যিারীগমণর জন্য িাৎসভরক ৬০ ঘণ্টা প্রভশক্ষমণর 

আমোজন। 

 নারীর ক্ষ তােমনর লমক্ষয ভিিাগীে পর্ যামে "জভেতা অমন্বষমণ িাাংলামদশ" কসভ নার আমোজন ও সাংিি যনা প্রদান। 

 কটকসই দুমর্ যাগ ব্যিস্থাপনার অাংশ ভহমসমি দুমর্ যাগ ভিষেক জ্ঞান ক লা আমোজন। 

SDG-র লক্ষযসমূহ অজযমন গৃভহত ক যপভরকল্পনা : 

দক্ষ  ানি সিদ উন্নেমনর লমক্ষয ভিিাগীে পর্ যামে  “এডভ ভনমেটিি ভরসাি য এন্ড কিভনাং কসন্টার” স্থাপমনর উমদ্যাগ কনওো হমেমে র্া 

িতয ামন সরকামরর উচ্চ পর্ যামে সভক্রে ভিমিিনািীন রমেমে। 

আন্তজযাভতক সাংস্থাসমূমহর সমে ভদ্বপাভক্ষক আমলািনা/স ম াতা স্মারক/চুভক্ত এিাং বিমদভশক সিমর অভজযত সিলতার ভিিরণ : 

 কিিাজামরর উভখো উপমজলার করাভহো কযািসমূহ পভরদশ যনকামল করাভহো কযামি আন্তজযাভতক সাংস্থাসমূমহর (IOM, 

MSS) অি যােমন ভনভ যত হাসপাতাল পভরদশ যন এিাং কজলা প্রশাসন, কিিাজার, জাভতসাংমঘর শরণািী ভিষেক সাংস্থা IOM, 

কদভশ-ভিমদশী এনভজও সাংস্থার সামি আমলািনা ও  তভিভন ে। 

 কিিাজামরর করাভহো ককা-অভড যমনশন অভিমসর ক যপভরভি ভনি যারণ ও প্রণেন এিাং সহমর্াভগতা প্রদামনর লমক্ষয একজন ক যকতযা 

ন্যস্তকরণ। 

 ভিিাগীে কভ শনার, িিগ্রা  করাভহো প্রতযািাসন ভিষেক কর্ৌি ওোভকযাং গ্রুপ (JWG) এর সাভি যক তত্ত্বািিােমনর দাভেত্ব পালন 

কমর িামকন। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

২০১৯-২০ অি যিেমর িিগ্রা  ভিিামগর ১১টি কজলা কিমক ক াট ৪৬টি কেষ্ঠ উদ্ভািনী প্রকল্প িাোই কমর ০২ (দুই) ভদনব্যাপী িিগ্রা  ভিিাগীে 

পর্ যামে ইমনামিশন কশামকভসাং অনুষ্ঠান অনুভষ্ঠত হে। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ভন্ত্রপভরষদ ভিিাগ হমত জাভরকৃত প্রজ্ঞাপন অনুর্ােী কজলা ও উপমজলা পর্ যামে কভ টি গঠমনর জন্য ভনমদ যশ প্রদান করা হমেমে। ১৬-০৩-

২০২০ ভি. তাভরমখ তথ্য অভিকার আইন ২০০৯ এর ভিিান অনুর্ােী এ কার্ যালমের দাভেত্বপ্রাপ্ত ক যকতযা (আরটিআই) ভনমোগ ও আভপল  

কর্তযপক্ষ (আরটিআই) ভনি যারণপূি যক প্রিান তথ্য কভ শনার, তথ্য কভ শন িরাির পত্র কপ্ররণ করা হমেমে। তথ্য অভিকার আইন ২০০৯ এর 

ভিিান অনুর্ােী প্রাপ্ত ০২টি আভপল  আমিদন ভনষ্পভি করা হমেমে। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 

 ভিজ্ঞান ক লা আমোজন 

 ই-র্ভভ  কসিা প্রদামনর জন্য One stop service এর ব্যিস্থা 

 র্ভভ  কসিামক যুমগাপযুগী ব্যিস্থাপনাে উন্নীতকরণ 
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 প্রািভ ক ভিদ্যালমে শতিাগ িভতয ভনভশ্চতকরণ 

 ভ ড-কড ভ ল িালুকরণ 

  াভিভ ভডো ক্লাসরু  স্থাপন 

 ভডভজটাল কনমটন্ট ব্যিহার 

 ভিভডও কনিামরভন্সাং এর  াধ্যম  গণশুনাভন ভনভশ্চতকরণ 

 ভিিাগািীন ক যকতযা/ক যিারীমদর ক যসিাদন মূলােমন পুরস্কৃতকরণ। 

কজলা: িিগ্রা  

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 র্ভ-প্রাকৃভতক বিভশষ্টযসমূহ সাংরক্ষণসহ পভরমিশ দূষমণর িমল সৃষ্ট জলিায়ু পভরিতযমনর ভিরূপ প্রিাি ক াকামিলাে জনসমিতনতা 

সৃভষ্ট, পাহাড় ব্যিস্থাপনা, িনােন, ভিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও িাস্তিােমন সাভি যক সহােতা করা এিাং সাভি যক স ন্বে সািন ও পভরিীক্ষণ; 

 সা াভজক ভনরাপিা ও দাভরদ্রয ভিম ািমন  াননীে প্রিান ন্ত্রীর অগ্রাভিকার ভিভিক ক যসূিীসহ মুভক্তমর্াদ্ধা সম্মানীিাতা, ভিিিা 

িাতা, প্রভতিন্ধী িাতা ভিতরণ ও ভিক্ষুক মুক্তকরণ এিাং ভহজড়ামদর পুনি যাসন কার্ যক্র  িাস্তিােন। 

 এনভজওমদর কার্ যক্র  তদারভক ও স ন্বে, এনভজও কার্ যক্রম র ওিারল্যাভপাং প্রভতমরামি ক যমক্ষত্র ভনি যারমণ  তা ত প্রদান এিাং 

এনভজওমদর অনুকূমল োড়কৃত অমি যর পভরিীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্ যক্র  পভরদশ যন/দশ যন; 

 জাতীে ই-গিযমনন্স কার্ যক্র  িাস্তিােন;কসিা পদ্ধভত সহজীকরণ, কসিা প্রদান প্রভতশ্রুভত অনুর্ােী কসিা প্রদান, কজলা তথ্য িাতােন 

হালনাগাদকরণ, কসাস্যাল ভ ভডো ব্যিহার, এিাং ভিভিন্ন পর্ যামে তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্তসহ অন্যান্য ভিষমে প্রভশক্ষণ কার্ যক্র  

পভরিালনা ও তদারভক; 

 পাহাড় হমত অবিি অভিিাসীমদর উমচ্ছদ এিাং দূমর্ যাগকালীন স মে জনগমণর ভনরাপদ আেমের ব্যিস্থা গ্রহণ; 

 িিগ্রা  কজলা-ব্র্যাভন্ডাং কার্ যক্র মক সিলিামি এভগমে ভনমে র্াওো। 

SDG-র লক্ষযসমূহ অজযমন গৃভহত ক যপভরকল্পনা :  

 SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন িিগ্রা  কজলা এিাং কজলািীন উপমজলা পর্ যামের স্থানীেিামি ভনম্ন িভণ যত অগ্রাভিকার ক যপভরকল্পনা 

করা হমেমে। 

 পাহাড়সহ সকল ঝুঁভকপূণ য জােগাে িসিাসকারী জনসািারমণর পুনি যাসন এিাং ক যসাংস্থান সৃভষ্ট। 

 িটিকেভড় কটকসই িন ব্যিস্থাপার  াধ্যম  জীি বিভিত্রয রক্ষা ও অি যবনভতক উন্নেন। 

 রাউজান  ানসম্মত ভশক্ষা। 

 সীতাকুন্ড পভরকভল্পত জাহাজিাো ভশল্পমক আধুভনক ও আন্তজযাভতক পর্ যামে উন্নীতকরণ। 

  ীরসরাই জলািদ্ধতা ভনরসন। 

 সন্দ্বীপ মূল র্ভ-খমন্ডর সামি ভনরাপদ কর্াগামর্াগ স্থাপন এিাং অিযন্তরীণ পভরিহন ব্যিস্থার উন্নেন। 

 কণ যফুলী ভনরাপদ খািার পাভন ও পৃিক স্যাভনমটশন ব্যিস্থা। 

 আমনাোরা উপকূলীে অঞ্চমল সকমলর জন্য সুমপে পাভন ভনভশ্চত করা।  

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  ত অন্য ককান ভিষে : 

িিগ্রা িাসীর স্বাস্থযমসিার পি সুগ  করমত িিগ্রা  কজলা প্রশাসমনর উমদ্যামগ িালু হমেমে হাসপাতাল তথ্য িাতােন 

(www.hospitalfinder.info)। “হাসপাতাল তথ্য িাতােন” হমলা সকল হাসপাতাল ও জরুরী স্বাস্থয কসিা ভিষেক তথ্য িাণ্ডামরর 

অনলাইন ভিভিক একটি ভসমেল েযাটি য।এই অনলাইন েযাটি যটি কমরানা িাইরাস  হাদুমর্ যামগ জনগমণর স্বাস্থযমসিাে স্বভস্ত ভনভশ্চতকরমণ 

তামদর প্রমোজনীে ও কাভঙ্খত হাসপাতাল িা ভক্লভনমকর কসিা সিভকযত তথ্য সঠিক স মে কপৌুঁমে কদো এিাং হাসপাতাল-ভক্লভনকগুমলার কসিা 

প্রাভপ্তর একটি উপযুক্ত   াধ্য  ভহমসমি কাজ করমত পারমি। 

কজলা: কিিাজার 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 ২০১৯-২০ অি যিের পর্ যন্ত এ কজলাে িাস্তিােনািীন ভিভিন্ন উন্নেন প্রকমল্পর জন্য র্ভভ  অভিগ্রহমণর িমল ক্ষভতগ্রস্ত ৯৯৫০টি 

পভরিারমক ২৬৫৬,৭৫,৫২,৯৭০/- (দুই হাজার েেশত োপ্পান্ন ককাটি পঁিাির লক্ষ িাোন্ন হাজার নেশত সির) টাকা আভি যক 

ক্ষভতপূরণ প্রদান করা হমেমে। কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের সম্মুমখ দৃভষ্টনন্দন কগইট ভন যাণ এিাং ভহলডাউন সাভকযট হাউমজর 

িাউন্ডাভর ওোলসহ অিযন্তরীন সাজ সজ্জ্বা করা হমেমে।  

  াননীে প্রিান ন্ত্রীর ভনমদ যমশ িলপূি যক িাস্তুচুযত ১১ লক্ষাভিক করাভহোমক িাাংলামদমশ আেে প্রদান ও  ানভিক ভিপর্ যে করামি 

স্থানীে নাগভরক ও সরকাভর সাংস্থাসমূহমক সামি ভনমে দাভেত্ব পালন কমরমে কজলা প্রশাসন, কিিাজার। আন্তজযাভতক ও জাতীে 

সাংস্থা সমূমহর কার্ যক্র  তদারভক ও স ন্বমের  াধ্যম  করাভহো ব্যিস্থাপনাে গুরুত্বপূণ য র্ভভ কা পালন করমে কজলা প্রশাসন। র্ার 
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িলশ্রুভতমত আন্তজযাভতক পভর ন্ডমল িাাংলামদমশর িািমূভতয উজ্জ্বল হমেমে। িাাংলামদশ  ানভিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন কমরমে 

এিাং  াননীে প্রিান ন্ত্রী কশখ হাভসনা আখ্যাভেত হমেমেন ‘ াদার অি ভহউম্যাভনটি’ ভহমসমি। 

 স ামজর ভপভেমে পড়া িভঞ্চত, অিমহভলত ও ভনগৃহীত অটিজ  ও ভনউমরা কডমিলপম ন্টাল ভডজঅড যার আক্রান্ত ভশশুমদর (ভিমশষ 

িাভহদা সিন্ন ভশশু) ভশক্ষা ও ভিভকৎসা কসিার কক্ষমত্র ভিমশ্ব িাাংলামদশ কর্ দৃষ্টান্ত স্থাপন কমরমে কস আমলামক সরকামরর ভনমদ যশনা 

ও এসভডভজ অজযমন কিিাজার কজলার সকল কেভণর ভিমশষ িাভহদা সিন্ন ভশশুমদর কল্যাণ, জীিন ান উন্নেন, ভশক্ষা, ভিভকৎসা, 

সা াভজক সুরক্ষা ও আি যসা াভজক উন্নেন ভনভশ্চতকরমণ কিিাজার কজলার প্রি  ভিমশষাভেত প্রভতষ্ঠান 'অরুমণাদে'। 

SDG-র লক্ষযসমূহ অজযমন গৃভহত ক যপভরকল্পনা : 

পভরকভল্পত কটকসই পর্ যটন ভশমল্পর ভিকামশ পর্ যটন ভিভিক পভরকভল্পত কার্ যক্র  গ্রহণ। 

আন্তজযাভতক সাংস্থাসমূমহর সমে ভদ্বপাভক্ষক আমলািনা/স ম াতা স্মারক/চুভক্ত এিাং বিমদভশক সিমর অভজযত সিলতার ভিিরণ  

কজলা প্রশাসমনর স ন্বমে UNHCR কিিাজার ২৫০ শয্যা ভিভশষ্ট হাসপাতামল ICU ও HDU সাংস্থাপন কমর কমরানা আক্রান্তমদর 

সুভিভকৎসা ভনভশ্চত করমে এিাং ভিভিন্নিামি সহমর্াভগতা করমে এিাং কযামি আইমসামলশন কসন্টার স্থাপমনর  াধ্যম  কমরানা ঝভক কিমক 

করাভহো জনমগাষ্ঠীমক রক্ষার জন্য ব্যিস্থা ভনমেমে। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

তথ্য প্রাভপ্তর জন্য ০৫টি আমিদন পাওো র্াে এিাং সিগুমলা আিমদনপত্র ভনষ্পভি করা হমেমে। 

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  ত অন্য ককান ভিষে  

 কিিাজার ভডভস কমলজ প্রভতষ্ঠা করা হমেমে 

 কজলা প্রশাসন, কিিাজার-এর অনন্য উমদ্যাগ- ভিমশষ িাভহদা সিন্ন ভশশুমদর স্কুল ‘অরুমণাদে’ 
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কজলা: কনাোখালী 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 ২০১৯-২০ অি যিেমর গৃহীত সাভকযট হাউস, কনাোখালী ৩ে তলার উর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ কাজ, সাভকযট হাউমসর িারপামশ নতুন কমর 

সী ানা প্রািীর ভন যাণ, সমম্মলন কক্ষ আধুভনকােমনর কাজ সিন্ন হমেমে। সাভকযট হাউমস কজনামরটর স্থাপন করা হমেমে।  

 কজলাে িতয ামন ভডভজটাল ভসভিল সুযট ম্যামনজম ন্ট করভজোর িালু করা হমেমে।  

 ২০১৯-২০ অি যিেমর ২৮টি কজনামরলা সাটি যভিমকট  া লা দামের করা হমেমে, ২৬টি  া লা ভনষ্পভি হমেমে (আদােকৃত টাকার 

পভর াণ-৭৫,০২,২৪৪.৫০ টাকা। অভনষ্পভিকৃত  া লার সাংখ্যা-১৪১টি।  

 স্থানীে সরকামরর কার্ যক্র । 

 গণশুনাভনসাংক্রান্ত তথ্য। 

‘মুভজি িত্বর’ স্থাপন ১৭  াি য ২০২০ 

স্থান: কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, কনাোখালীর সম্মুখস্থ পাকযমজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, কনাোখালীর সম্মুমখ জাভতর ভপতার মুযরাল/আিক্ষসহ 

একটি দৃভষ্টনন্দন ‘মুভজি িত্বর’ স্থাপন করা হমেমে।   

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

ই-গিমন যন্সসাংক্রান্ত তথ্য 

 কজলা ই-কসিা ককন্দ্র:  াননীে প্রিান ন্ত্রী কশখ হাভসনা ও জাভতসাংমঘর  হাসভিি িান ভক মুন কর্ৌিিামি ২০১১ সামলর ১৪ নমিম্বর 

একমর্ামগ কদমশর সকল কজলাে ই-কসিামকন্দ্র কার্ যক্রম র আনুষ্ঠাভনক উমদ্বািন কমরন। তারই িারািাভহকতাে কজলা প্রশাসমকর 

কার্ যালে, কনাোখালী’কত স্থাভপত কজলা ই-কসিামকমন্দ্রর  াধ্যম  জনগণ সরাসভর, ডাকমর্ামগ অিিা অনলাইমন কসিার আমিদন 

করমত পারমে। এর িমল কসিার  ান উন্নত হওোর পাশাপাভশ কর্ ককামনা স ে কর্ ককামনা স্থান কিমক কসিা কনো িা কদো র্ামচ্ছ। 

আমিদন করা হমল আমিদনকারীমক একটি গ্রহণ রভশদ কদো হমচ্ছ, িমল কসিা প্রদামনর কক্ষমত্র জিািভদভহতা ভনভশ্চত হমেমে। 

িতয ামন কজলা প্রশাসমনর সকল ক যকান্ড অনলাইমনর  াধ্যম  সিন্ন করা হমচ্ছ।  

 কিসবুক কপজ ব্যিহামরর  াধ্যম  কসিা প্রদান ও প্রিার: তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্তর আওতাে িতয ামন িহুল ব্যিহৃত সা াভজক 

কর্াগামর্াগ  াধ্য  কিসবুক এ DC Office, Noakhali (Link: https://www.facebook.com/www. 

noakhali.gov.bd/) কিসবুক কপজ ব্যিহামরর  ািম  কজলা প্রশাসন, কনাোখালী কর্তযক গৃহীত ভিভিন্ন জনিান্ধি ক যকামন্ডর সকল 

তথ্যাভদ জনগণমক অিভহত করা হে এিাং জনগণ হমত প্রাপ্ত উেুক্ত  তা মতর ভিভিমত তাৎক্ষভণক প্রশাসভনক কসিা প্রদান করা হে। 

 এস.এ এযান্ডটি. আযাক্ট অনুর্ােী ভিিামগর ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র পভর াণ: ৪৫.৬৬৩ একর। 

কজলা: কিনী 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 কজলা প্রশাসন, কিনীর উমদ্যামগ কজলা প্রশাসনসহ কজলার অন্যান্য ভিিামগ ক যরত ল্যাকমটটিাং  াদারসহ  ভহলা ক যকতযা/ 

ক যিারীমদর কোট িাচ্চা রাখার জন্য এ কার্ যালমের ভনি তলাে  ার্তোো নাম  একটি “ াদাস য কন যার” ভন যাণ করা হে। জাভতর 

জনক িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ামনর জেশতিাভষ যকী উপলমক্ষয ককন্দ্রীে শভহদ ভ নামরর সম্মুমখ ক্ষণগননার জন্য ভডভজটাল ঘভড় 

স্থাপন করা হমেমে। এোড়া কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের সম্মুমখ দৃভষ্টনন্দন জাতীে স্মৃভতমসৌি ও ‘িেিন্ধু কন যার’ স্থাপন করা 

হমেমে। ‘িেিন্ধু কন যামর’ িেিন্ধুমক ভনমে কলখা সকল িই সাংরক্ষণ করা হমেমে। কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে ক যিারীমদর 

কল্যামণ ভনেভ ত প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমচ্ছ।  

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

 এোড়াও দুনীভতসাংক্রান্ত অভিমর্াগ জনগমণর দাভখমলর সুভিিামি য কজলা প্রশাসমকর অিীন কার্ যালেসমূমহ অভিমর্াগ গ্রহণ িি স্থাপন 

করা হমেমে।   

 ভিভিন্ন ভদিস উদর্াপন উপলমক্ষ দুনীভতভিমরািী ভিতকয, রিনা ও কপাোর অাংকন প্রভতমর্াভগতা আমোজন করা হে।  

 দুনীভত প্রভতমরামি দালাল কদৌরাত্ময দ মনর লমক্ষয এিাং কসিা প্রদামন অভনে  প্রভতমরামি প্রভতটি উপমজলা র্ভভ  অভিমস ভস.ভস 

কযাম রা স্থাপন করা হমেমে। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

 তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা-০৭টি,   

 সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা-০৪টি,   

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 

 ৫৫৪টি ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন  াভিভ ভডোর সিল রমেমে।   

 ৫৫৮টি ভিদ্যালমে ধূ পানমুক্ত সাইনমিাড য লাগামনা হমেমে। 

https://www/


78 

 ২৭০টি ভিদ্যালমে সততা কোর িালু রমেমে।  

 হাজার িেমরর কেষ্ঠ িাোভল জাভতর ভপতা িেিন্ধু  কশখ মুভজবুর রহ ামনর জেশতিাভষ যকী উপলমক্ষয কজলা প্রশাসন, 

কিনী ভকছু ব্যভতক্র ী ও দৃভষ্টনন্দন উমদ্যাগ গ্রহণ কমরমে।  

 অভিমসর প্রমিশ মুমখ স্থাপন করা হমেমে একটি দৃভষ্টনন্দন িেিন্ধু কন যার, কর্খামন রমেমে ঐভতহাভসক ৭  ামি যর ভকছু 

দূল যি েভি, িেিন্ধুর পাভরিাভরক ও রাজবনভতক জীিমনর দুল যি েভি ও তথ্য, িেিন্ধুর কলখা ভিখ্যাত গ্রন্থ, িেিন্ধুমক 

ভনমে ভিমশ্বর খ্যাতনা া কলখকমদর সকল গ্রন্থ এিাং িেিন্ধু সিমকয ভিশ্বখ্যাত ব্যভক্ত ও কভি-সাভহভতযকমদর উভক্ত, 

কভিতা ইতযাভদর এক দূল যি সাংগ্রহ।  

 কজলা প্রশাসমনর অভিস প্রােণ জাতীে স্মৃভতমসৌি, িেিন্ধুর রাজবনভতক জীিমনর ভস্থরভিত্র এিাং িাাংলামদমশর ইভতহাস 

ও মুভক্তযুমদ্ধর সাতটি পর্ যামের িলক দ্বারা সভিত করা হমেমে। 

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  ত অন্য ককান ভিষে:  

 “District Development Hub Cumilla: ভতনটি ভশল্প ভিেমির পালা কশষ কমর এখন পৃভিিী িতুি য 

ভশল্প ভিেমি প্রমিশ কমরমে। আর এই িতুি য ভশল্প ভিেমির মূমল রমেমে কৃভত্র  বুভদ্ধ িার প্রসার। এর িমল অগভণত 

 ানুমষর কিকার হওোর আশাংকা কদখা ভদমেমে। এ সাংকট কিমক উিরমণর এক াত্র উপাে হমচ্ছ তরুণ জনমগাষ্ঠীমক 

প্রযুভক্তগত ভশক্ষাে ভশভক্ষত কমর দক্ষ উমদ্যাক্তা ভহমসমি গমড় কতালা। এই লক্ষয িাস্তিােমন কুভ ল্লা কজলাপ্রশাসমকর 

কার্ যালমের “District Development Hub Cumilla কিমক যুিক-যুিতীমদর ক যমুখী প্রভশক্ষণ প্রদান 

করা হমচ্ছ। এই কজলার অমনক অনাস য- াোস য পড়ুো ভশক্ষািী ভনেভ ত এই প্রভশক্ষণ কসন্টার কিমক ভরল্যাভন্সাংমকাস য, 

ককাভরোন, আরভি, জাপাভনজ িাষা ভশমখ স্বািলম্বী হমচ্ছ। িতয ামন পৃভিিীর অমনক কদমশ দক্ষ জনমগাষ্ঠী ভহমসমি কাজ 

করার সুমর্াগ সৃভষ্ট হমচ্ছ। আর কস সুমর্াগ কামজ লাগামনার জন্য কুভ ল্লা কজলা প্রশাসমনর এই উমদ্যাগ অমনক কিকার 

তরুণ-তরুণীর  মন আশা সঞ্চার কমরমে। িভিষ্যমত এই প্রভশক্ষণ ককন্দ্র কিমক আরও ভিভিন্ন রকম র িাস্তিমুখী প্রভশক্ষণ 

প্রদামনর উমদ্যাগ গ্রহণ করা হমি।  

 পভিত্র ঈদুল আর্হা উপলমক্ষ অন-লাইন পশুর হাট স্থাপন:  ভিশ্বব্যাপী কমরানা  হা ারীর কারমণ অন্যান্য কদমশর  মতা 

িাাংলামদশও কমরানাে ভিপর্ যস্ত। আসন্ন পভিত্র ঈদ-উল-আর্হা উপলমক্ষ িতয ান সরকার প্রিভলত পশুর হামটর পাশাপাভশ 

অনলাইমন পশু ভিভক্রর ভিষমে উৎসাহ প্রদান করমে। 

 এস.এ এযান্ডটি. আযাক্ট অনুর্ােী ভিিামগর ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র পভর াণ: ৮.১৮০ 

কজলা: কুভ ল্লা 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 Hub Cumilla ভন যাণ করা হমেমে। উক্ত স্থামন দ্রুত গভতসিন্ন ইন্টারমনট সাংমর্াগসহ সকল ভডভজটাল র্ন্ত্রপাভতর 

সুমর্াগ-সুভিিা প্রদান ও প্রভশক্ষণ পভরিালনা করা হমচ্ছ। ইমতা মধ্য ৮০০ জনমক প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে।  

 নারী উমদ্যাক্তামদর কার্ যক্রম  সহােতার উমেমে নারী উমদ্যাক্তামদর উৎপাভদত পণ্য পভরমিশন/ ভিভক্রর জন্য কুভ ল্লা 

 শহমরর প্রাণ ককন্দ্র কাভন্দরপামড় অিভস্থত কুভ ল্লা ভসটি  ামকযমটর ৩ে তলাে একটি কফ্ল্ার ভিনা িাড়াে ব্যিহারও 

 তামদর পণ্য িাজারজাত করার ব্যিস্থা করা হমেমে।  

 ভহজড়ামদর পুনি যাসমনর লমক্ষয কুভ ল্লা কজলার প্রাে ৩০০ ভহজড়ার  মধ্য প্রািভ কিামি ৫০ জন ভহজড়ামক কসলাই 

 প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। প্রভশক্ষণপ্রাপ্ত ভহজড়ামদরমক কুভ ল্লা ইভপমজডসহ ভিভিন্ন কিসরকাভর প্রভতষ্ঠামন 

ক যসাংস্থামনর ব্যিস্থা কমর পুনি যাসন করা হমচ্ছ।   

 কুভ ল্লা শহমরর ঋভষ পাড়ার অিমহভলত জনমগাষ্ঠীর স্বাস্থয সুভিিা, িাসস্থান ও জীিন  ান উন্নেমনর কার্ যক্র  গ্রহণ করা 

হমেমে। 

 ২৮ প্রজাভতর ভিভিন্ন বৃক্ষ করাপমনর  াধ্যম  পাভখর অিোরণ্য সৃভষ্টর লমক্ষয " কজলা প্রশাসক উদ্যান" প্রভতষ্ঠার কার্ যক্র  

কনো হমেমে। 

 মুমূষু য করাগীর জন্য ভনি যাভরত গ্রুমপর রক্ত সহমজ প্রাভপ্তর লমক্ষ কজলাপ্রশাসমনর উমদ্যামগ কুভ ল্লা কজলার কদড় লক্ষ  ানুমষর       

 রমক্তর গ্রুপ ভনণ যে করা হমেমে এিাং ডাটা কিইমজর  াধ্যম  িাড ভলাংক, কুভ ল্লা না ক অযাপস  বতভর করা হমেমে।  

 অভিস স মে ক যকতযা/ ক যিারীমদর তাৎক্ষভণক স্বাস্থয কসিা প্রদামনর লমক্ষয কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে “ কামলক্টমরট    

 কহলি কণ যার” স্থাপন করা হমেমে এিাং একজন ভিভকৎসমকর  াধ্যম  সপ্তামহ দু’ভদন কসিা প্রদান করা হমচ্ছ। 

 ২০২০ সামল জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ামনর জে শত িাভষ যকী “ মুভজি িষ য” উদর্াপমন ভিমশষ কার্ যক্র   
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 কমরানা িাইরাস পভরভস্থভতমত পভিত্র ঈদুল আর্হা উপলমক্ষ অন-লাইন ভিভিক ককারিানীর পশুর হাট আমোজন করা 

হমেমে। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 

অভিস স মে ক যকতযা/ ক যিারীমদর তাৎক্ষভণক স্বাস্থয কসিা প্রদামনর লমক্ষয কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে “কামলক্টমরট  কহলি 

কণ যার” স্থাপন করা হমেমে এিাং একজন ভিভকৎসমকর  াধ্যম  সপ্তামহ দু’ভদন কসিা প্রদান করা হমচ্ছ। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

 তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা -০৪টি 

 সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা -০২টি  

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 

 কুভ ল্লা কজলাে ভর-ল্যাভন্সাং কার্ যক্রম র সামি জভড়ত উমদ্যাক্তামদর জন্য কজলাপ্রশাসমকর কার্ যালমের নীি তলাে একটি 

িড় কমক্ষ “District Development Hub Cumilla" স্থাপন করা হমেমে। উক্ত স্থামন দ্রুত গভত সিন্ন 

ইন্টারমনট সাংমর্াগসহ সকল ভডভজটাল র্ন্ত্রপাভতর সুমর্াগ-সুভিিা প্রদান করা হমেমে। ইমতা মধ্য ৮০০ জন প্রভশক্ষণ গ্রহণ 

করমেন।  

 নারী উমদ্যাক্তামদর উৎপাভদত পণ্য পভরমিশন/ ভিভক্রর জন্য কুভ ল্লা শহমরর প্রাণ ককন্দ্র কাভন্দরপামড় অিভস্থত কুভ ল্লা 

ভসটি  ামকযমটর ৩ে তলাে একটি কফ্ল্ার ভিনা িাড়াে ব্যিহার ও িাজারজাত করার সুভিিা সৃভষ্ট করা হমেমে। 

 ভহজড়ামদর পুনি যাসমনর লমক্ষয কুভ ল্লা কজলার প্রাে ৩০০ ভহজড়ার  মধ্য প্রািভ কিামি ৫০ জন ভহজড়ামক কসলাই 

প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে।  প্রভশক্ষণপ্রাপ্ত ভহজড়ামদরমক ক যসাংস্থামনর ব্যিস্থা করা হমেমে । 

 জরুরী স মে ভনি যাভরত গ্রুমপর রক্ত সহমজ প্রাভপ্তর লমক্ষয কজলা প্রশাসমনর উমদ্যামগ কুভ ল্লা কজলার কদড় লক্ষ  ানুমষর 

রমক্তর গ্রুপ ভনণ যে কমর ডাটা কিইজ প্রস্তুত করা হমেমে এিাং রমক্তর গ্রুপ ভনণ যেকৃত ব্যভক্তমদর তথ্যাভদ ভনমে প্রস্তুত করা 

হমেমে Blood Link Cumilla না ক ক ািাইল অযাপ বতভর করা হমেমে। 

 অভিস স মে ক যকতযা/ ক যিারীমদর তাৎক্ষভণক স্বাস্থয কসিা প্রদামনর লমক্ষয কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে “ কামলক্টমরট 

কহলি কণ যার” স্থাপন করা হমেমে এিাং একজন ভিভকৎসমকর  াধ্যম  সপ্তামহ দু’ভদন কসিা। 

কজলা: লক্ষ্মীপুর 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

 দুনীভতর ভিরুমদ্ধ আইনানুগ কার্ যক্র  গ্রহণ করার জন্য কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর কার্ যালে, 

উপমজলা র্ভভ  অভিস, ইউভনেন পভরষদ ও ইউভনেন র্ভভ  অভিসসমূমহ অভিমর্াগ িি স্থাপন। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

 কজলা প্রশাসমকর ভনজস্ব উমদ্যামগ ভিভিন্ন দপ্তমরর ক যকতযা/ক যিারীমদর দক্ষতা বৃভদ্ধর জন্য ই-িাইল ভিষেক প্রভশক্ষণ 

প্রদান। 

 লক্ষ্মীপুর কজলাে ইউভনেন ভডভজটাল কসন্টার,  াভিভ ভডো ক্লাসরু  এিাং কভিউটার ল্যািসমূমহ কজলা প্রশাসমকর 

কার্ যালে হমত কাভরগরী সহােতা প্রদান। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

 তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা- =০৪টি। 

 সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা -০৪টি। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 

 জভ  আমে ঘর নাই প্রকমল্পর অিীন ১,৪০৭টি  গৃহহীন পভরিামরর জন্য গৃহ ভন যাণ। 

 কখাোসাগর ভদঘীর পামড় পর্ যটকমদর আকষমণ যর জন্য উন্নেনমূলক ক যকান্ড িাস্তিােন।  

 রা গভতর আমলকজান্ডার কিভড়িাঁমি পর্ যটকমদর জন্য আ মেলা কশড ভন যাণ। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের প্রােমণ মুক্ত ঞ্চ স্থাপন, ভ ভন পাকয ভন যাণ ও কসিাগ্রভহতামদর জন্য িসার স্থান ভন যাণ। 

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  ত অন্য ককান ভিষে : 

 কজলা পর্ যামে জাতীে নজরুল সমম্মলন-২০১৯ আমোজন।  
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 দালাল িাজার জভ দার িাভড়টি র্ভভ দসুযমদর হাত কিমক আইনী প্রভক্রোর  াধ্যম  উদ্ধার কমর এর অিযন্তমর পর্ যটকমদর 

জন্য ইমকা পাকয প্রভতষ্ঠা করণ। 

কজলা: িাঁদপুর 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 িাঁদপুর কজলামক  াদকমুক্ত করার লমক্ষয ‘‘ াদকমুক্ত িাঁদপুর’’ (madokmuktochandpur) না ক অযাপস   

বতভর করা হমেমে। এটি গুগল কে কোমর পাওো র্ামচ্ছ।  াদক ভনমূ যমল ৫৩টি ক ািাইল ককাট য পভরিালনা করা হমেমে। 

০৫ জন আসা ীমক ৫,০০০/- (পাঁি হাজার) টাকা জভর ানা করা হমেমে। ৭৫ জন আসা ীমক ভিভিন্ন ক োমদ প্রদান করা 

হমেমে। 

 ০৯টি আেেণ প্রকমল্পর  াধ্যম  ১৪২০টি পভরিারমক এিাং ১৬টি গুচ্ছগ্রাম  ১৮৪০টি পভরিারমক পুনি যাসন করা হমেমে।  

 ভশক্ষার  ান উন্নেমন ৬৩৭টি প্রািভ ক ভিদ্যালমে ভডভজটাল কনমটন্ট বতভর করা হমেমে। ১০৮৫টি প্রাক-প্রািভ ক 

কেণীকক্ষ সভিত করা হমেমে।  াধ্যভ ক ভিদ্যালমে জুন, ২০২০ পর্ যন্ত ৩৬৩টি ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ভডভজটাল কনমটন্ট 

বতভর করা হমেমে।  

 িাল্যভিিাহ করািকমল্প ভিমশষ ব্যিস্থা কনো হমেমে। সকল ভনকাহ করভজোর, স্কুল- াদ্রাসার প্রিান এিাং ইউভপ 

কিোম্যানমদরমক ভনমে িাল্যভিিাহ করািকমল্প ভদনব্যাপী কসভ নারসহ ১৫৫টি প্রিারণা করা হমেমে 

দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ 

 সকল ক যকতযা ক যিারীমদর জন্য কড ককোর কসন্টার স্থাপন : সকল  ভহলা ক যকতযা/ক যিারীমদর ভশশুমদর জন্য কড-

ককোর কসন্টার স্থাপন করা হমেমে।  

ক যকতযা / ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 

কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে এিাং উপমজলা ভনি যাহী অভিসসমুমহ ক যরত ক যিারীমদর বত্র াভসক ই-িাইল কার্ যক্রম র তমথ্যর 

আমলামক একজনমক বত্র াভসক কসরা ক যিারী ভহমসমি পুরষ্কার প্রদান করা হমচ্ছ। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  (গণপূতয ভিিাগ/স্থানীে সরকার ভিিাগ, দুমর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ 

 ন্ত্রণালমের অিীন িাস্তিাভেত প্রকল্প ব্যতীত); 

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  ত অন্য ককান ভিষে 

 িাজার ব্যিস্থা  ভনটভরাং এর উমেমে ভডভজটাল মূল্য তাভলকা স্থাপন করা হমেমে : িাঁদপুর কজলার উন্নেন 

ক যপভরকল্পনার অাংশ ভহমসমি ভনতয প্রমোজনীে দ্রব্যমূল্য সহনীে পর্ যামে রাখার লমক্ষয কজলার ভিভিন্ন িাজামর এলইভড 

ভডভজটাল মূল্যতাভলকা কিাড য স্থাপন করা হমেমে। 

কজলা: োহ্মণিাভড়ো 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 ভিভডও কনিামরভন্সাং এর  াধ্যম  গণশুনানীর কার্ যক্র  

 কদওোনী ও সামি য িাইবুযনাল  া লাে সরকারী স্বাি য রক্ষাে ভডভজটাল পদ্ধভতর ব্যিহার 

 অনলাইমন আমিদন গ্রহণ 

 কজলা প্রশাসমনর উমদ্যামগ ১১৬ জন ভিক্ষুকমক  পূন যিাসন 

২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : 

জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর  রহ ান- এর জেশতিাভষ যকী উপলমক্ষয গৃহীত ক য পভরকল্পনা ( দীঘ য ও  স্বল্প ক োভদ): প্রভতটি 

ইউভনেমন িীর মুভক্তমর্াদ্ধা, প্রিীন রাজনীভতভিদ স ন্বমে কভ টি গঠন কমর জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ামনর জীিনী 

রাজনীভত ও মুভক্তযুদ্ধ ভনমে আমলািনা, ঐভতহাভসক ও গুরুত্বপূন য উভক্ত/ িানী সমূমহ ভশক্ষািীমদর  াম  ভিস্তারণ ঘটামনার জন্য 

কদোল ভলখন, প্রািভ ক,  াধ্যভ ক ও উচ্চ  াধ্যভ ক পর্ যামে ভশক্ষািীমদর কুইজ প্রভতমর্াভগতা অনুষ্ঠামনর  াধ্যম  ১ , ২ে ও ৩ে 

স্থান অভিকারীমদর িাোই কমর  উপমজলা  পর্ যামে চূড়ান্ত কুইজ প্রভতমর্াভগতা অনুষ্ঠান এিাং ভিজেীমদর  াম  পুরস্কার ভিতরণ 

।কদওোনী  া লা, আমগ্নোস্ত্র লাইমসন্স, সাটি যভিমকট  া লা ও কিৌজাদারী  া লা সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনার জন্য োহ্মণিাভড়ো কজলাে 

উদ্ভািনী উমদ্যাগ ভিষেক ভডভজটাল ওমেিমিইজড্ ডাটামিজ বতভরর পভরকল্পনা গ্রহণ ও করকড যরু  ভডভজটালাইজ করণ ও প্রণেন। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

 উপমজলা ও ইউভনেন পর্ যামে ভিভডও কনিামরভন্সাং এর  াধ্যম  প্রভত সপ্তামহ গণশুনানী করা হমে িামক 
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 কদওোনী ও সামি য িাইবুযনাল  া লাে সরকারী স্বাি য রক্ষাে ভডভজটাল পদ্ধভতর ব্যিহার 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা- ০৫ 

কজলা: রাো াটি 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 অনলাইমন স্থােী িাভসন্দা সনমদর আমিদন গ্রহণ ও সনদপত্র প্রদান ভসমে  িালুকরণ। 

 অনলাইমন ভিমদশী নাগভরকমদর রাো াটি পাি যতয কজলাে ভ্র মণর আমিদন গ্রহণ ও অনু ভত প্রদান। 

 কাপ্তাই কলমক  াে িরা িন্ধকালীন স মে কজমলমদর ক য সৃজন। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ভিমদশী পর্ যটকমদর পাি যতয িিগ্রাম  ভ্র মণর অনু ভত প্রদান সহজীকরমণর ভনভ মি Foreign Visitors 

Online Permission System for Rangamati বতভর; 

 নাগভরক কসিা সহজীকরমণর লমক্ষয কজলা প্রশাসক কর্তযক স্থােী িাভসন্দা সনদপত্র অনলাইন ভসমে  বতভর। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 

 কজলা প্রশাসন কর্তযক ভনেভ তিামি সরকারী ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ ভিভিন্ন কার্ যক্র  িাস্তিােন করা হমেমে; 

কর্ ন- ভিভকৎসা সহােতা, ক যিারীমদর সন্তানমদর ভশক্ষািীমদর  াম  ভিনামূমল্য পাঠ্য পুস্তক ভিতরণ ও দাপ্তভরক 

কার্ যক্রম র উপর ভিভি কমর ভিভিন্ন প্রমণাদনা পুরস্কার প্রদান। 

 কজলা প্রশাসন, রাো াটি পাি যতয কজলা কর্তযক প্রভতভষ্ঠত পািভলক কমলমজর ভনজস্ব জােগাে িিন ভন যাণ।   

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  (তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা, 

সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা এিাং তথ্য কভ শন িরাির দামেরকৃত আভপমলর  সাংখ্যা ইতযাভদ): 

০৮ (আট)টি আমিদন গৃহীত হে, ০৮ (আট)টি আমিদমনর তথ্য সরিরাহ করা হে এিাং তথ্য কভ শন িরাির দামেরকৃত আভপমলর  

সাংখ্যা ০। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  (গণপূতয ভিিাগ/স্থানীে সরকার ভিিাগ, দুমর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ 

 ন্ত্রণালমের অিীন িাস্তিাভেত প্রকল্প ব্যতীত) : 

 প্রািভ ক ভিদ্যালমের ভশক্ষািীমদর  াম  ভিনামূমল্য স্কুল কড্রস ভিতরণ এিাং প্রািভ ক ভিদ্যালমের ভশক্ষািীমদর কনৌ-পমি 

র্াতাোমতর সুভিিামি য ইভিন িাভলত কনৌকা/মিাট ভিতরণ। 

 কজলা: িান্দরিান 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 িতয ান সরকামরর ভিভিন্ন উন্নেনমূলক ক যকান্ড জনগমণর  াম  ব্যাপক প্রিামরর লমক্ষয কজলার ভিভিন্ন গুরুত্বপূণ য স্থামন 

ভিলমিাড য স্থাপন করা হমেমে। 

 নীলািল, ক ঘলা, প্রাভন্তক কলক, িনপ্রপাত, জীিননগর ও ভিমু্বক পর্ যটন ককমন্দ্রর নতুন অিকাঠাম া বতভর, সাংস্কার এিাং 

পর্ যটকমদর জন্য ভিশুদ্ধ পাভন সরিরাহ ও টেমলট এর ব্যিস্থা করা হমেমে। পর্ যটন পষ্টসমূমহ ভিভিন্ন প্রজাভতর িারা 

করাপন করা হমেমে। 

 ক্ষুদ্র জাভত কগাষ্ঠীর নারীমদর (ি  সম্প্রদাে) তামদর উৎপাভদত পণ্য ভিক্রমের জন্য পর্ যটন ককন্দ্র নীলািমল কদাকান িরাে 

কদো হমেমে। 

 কজলার ভিভিন্ন গুরূত্বপূণ য স্থান, পর্ যটন এলাকা, ভিভিন্ন সরকারী-কিসরকারী কার্ যালে প্রােণ, ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন  প্রাে 

৬০,০০০ (ষাট হাজার)টি ভিভিন্ন প্রজাভতর িারা করাপণ করা হমেমে। 

 কামলক্টমরট স্কুলমক কমলমজ রূপান্তর করা হমেমে। কমলজ পভরিালনা নীভত ালা প্রণেণ করা হমেমে। কমলমজর িিন 

ভন যাণ করা হমেমে।  াভিভ ভডো ক্লাসরু  ও কশখ রামসল ভডভজটাল ল্যাি স্থাপন করা হমেমে। 

 িান্দরিান ডাোমিটিক হাসপাতামলর উন্নেমন আভি যক ও প্রশাসভনক সহােতা প্রদান করা হমেমে।  

 কামলক্টমরমটর  ভহলা ক যকতযা, ক যিারীর এিাং আগত  ভহলা দশ যনািীমদর জন্য প্রক্ষালন কক্ষ স্থাপন করা হমেমে। 

 কজলার ভিভিন্ন প্রভতষ্ঠামন অিস্থানরত অনাি, প্রভতিন্ধী ও এভত  ভশশু/োত্র-োত্রীমদর  মধ্য খাদ্য ভিতরণ করা হমেমে।  

SDG-র লক্ষযসমূহ অজযমন গৃভহত ক যপভরকল্পনা : 
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 লক্ষয াত্রা নাং-১: দাভরদ্রয ভিম ািন: ভিক্ষুকমুক্ত কজলা িাস্তিােমনর লমক্ষয কার্ যক্র  িল ান রমেমে। ইমতা মধ্য ভিক্ষুক 

জভরপ কার্ যক্র  সিন্ন হমেমে। ভিক্ষুকমুক্ত কজলা িাস্তিােমনর লমক্ষয কজলা কভ টি গঠন করা হমেমে। ভিক্ষুকমদর 

পুনি যাসন করার লমক্ষয খাস জভ  ভিভিত কমর িমন্দািস্ত প্রদান করা, এনভজওমদর  াধ্যম  তামদর িাভহদা সাংগ্রহ এিাং 

পর্ যটন পষ্মট কদাকান স্থাপমনর  াধ্যম  আমের ব্যিস্থা করার উমদ্যাগ গ্রহণ করা হমেমে। 

 লক্ষয াত্রা নাং-৪:  ানসম্মত ভশক্ষা: অন্তভু যভক্তমূলক ও স তাভিভিক  ানসম্মত ভশক্ষা ভনভশ্চতকরমণর লমক্ষয ভিভিন্ন 

ভিদ্যালমে  াভিভ ভডো ক্লাসরুম র কার্ যক্র  তদারভক, ল্যাঙ্গুমেজ ক্লাি স্থাপন এিাং কজলা প্রশাসক ভশক্ষা বৃভি ও 

সহােতা িাউমন্ডশন ও িেিন্ধু বৃভি কার্ যক্রম র অিীমন দুঃস্থ, অনাি ও ক িািী ভশক্ষািীমদর বৃভি প্রদান করা। সকল 

প্রািভ ক ভিদ্যালমের ভশক্ষকমদর না  ও ক ািাইল নম্বর সম্বভলত ডাটামিইজ বতভরর কাজ িল ান রমেমে। 

 লক্ষয াত্রা নাং-৫: ভলে স তা: ভলে স তা অজযন এিাং সি নারী ও ক মের ক্ষ তােন করার লমক্ষয  ভহলামদর কসলাই 

প্রভশক্ষণ প্রদান এিাং কজলা প্রশাসক ভশক্ষা বৃভি ও সহােতা িাউমন্ডশন ও িেিন্ধু বৃভি কার্ যক্রম র অিীমন বৃভি প্রদামনর 

কক্ষমত্র োত্রীমদর অগ্রাভিকার কদো। এোড়াও িাল্যভিিাহ করামি ভিভিন্ন কার্ যক্র  গ্রহণ, জভেতা ক মেি ভন যাণ এিাং নারী 

উন্নেন কিারা  কার্ যকর করা। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

 পর্ যটন সাংক্রান্ত তথ্য সম্বভলত ক ািাইল অযাপস  বতভর 

 িান্দরিান কজলার তথ্য সমৃদ্ধ Brochure প্রকাশ ও প্রিার । 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  (তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা, 

সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা এিাং তথ্য কভ শন িরাির দামেরকৃত আভপমলর সাংখ্যা ইতযাভদ); 

 িান্দরিান পাি যতয কজলার বনসভগ যক কসৌন্দমর্ য পর্ যটকমদর আকৃষ্ট করমত “অপরূপা িান্দরিান” না ক প্রা ান্য ভিত্র বতভর 

করা হমেমে।  

 পর্ যটকমদর সুভিিামি য "Explore Bandarban" না ক ক ািাইল অযাপস্ এিাং ‘অপরূপা িান্দরিান’ নাম  

একটি Brochure বতভর করা হমেমে।  

 কজলা ও উপমজলা প্রশাসন কর্তযক পভরিাভলত ক ঘলা, নীলািল, ভিমু্বক, বশলপ্রপাত, প্রাভন্তক কলক, নীল ভদগন্ত, ভড  

পাহাড়, ভ ভরিা, উপিন কলকসহ আকষ যণীে পর্ যটন ককন্দ্রগুমলামত পর্ যটন ভশমল্পর ভিকাশ ও পর্ যটকমদর আকৃষ্ট করার 

লমক্ষয কসৌন্দর্ য িি যমনর কাজ িল ান রমেমে। 

কজলা: খাগড়ােভড় 

২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : 

 ভডভজটাইজ পদ্ধভতমত স্থােী িাভসন্দার সনদপত্র প্রদান : কজলার স্থােী িাভসন্দামদর ভডভজটাইজ পদ্ধভতমত স্থােী িাভসন্দার 

সনদপত্র প্রদামনর পভরকল্পনা গ্রহণ করা হমেমে। 

  ভহলামদর জন্য আলাদা প্রভশক্ষণ কক্ষ ভন যাণ: কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে কসিা গ্রহমণর লমক্ষয আগত  ভহলামদর জন্য 

আলাদা প্রাক্ষলন কক্ষ ভন যাণ পভরকল্পনা গ্রহণ করা হমেমে। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

 তথ্য সরিরামহর আমিদমনর সাংখ্যা – ৫১ 

 সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা – ৫১ 

 

 

 

১০.৩ রাজশাহী ভিিাগ 

কজলা-রাজশাহী 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

  দাভরদ্রতা ভনমূ যমলর লমখ্য ২১৭ জন ভিক্ষুকমক পুনি যাসন করা হমেমে। 
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  ক্ষুদ্র নৃতাভত্ত্বক জনমগাষ্ঠীমক তামদর আমিদমনর পভরমপ্রভক্ষমত তদন্ত সামপমক্ষ সনদ প্রদান করা হমেমে। 

 কমরানাকামলর সি যমশষ অিস্থা কর্তযপক্ষমক জানামনা,স্বাস্থযভিভি উদ্ধুদ্ধকরণ ও সরকামরর সহমর্াভগতা প্রাভন্তক পর্ যামে 

কপৌুঁমে কদে। 

 কিসা ভরক প্রশাসমন িাকুভররত অিস্থাে মৃতুযিরণকারী ক যকতযা/ক যিাভরমদর ৮৮টি আমিদন জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমে 

কপ্ররণ করা হমেমে। 

 ভিপুল উৎসাহর  াধ্যম  আঞ্চভলক এসএ ই পণ্যম লা ২০১৯ আমোভজত হে। 

  াননীে প্রিান ন্ত্রীর কার্ যালে হমত প্রাপ্ত ক্ষুদ্র নৃমগাষ্ঠীর ভশক্ষািীমদর অনুকূমল ২১৪ টি কিক ভিতরণ করা হে। 

 কজলা প্রশাসক সমম্মলনসহ ভিভিন্ন সিা সমম্মলমন গৃহীত ভসদ্ধামন্তর অগ্রগভত প্রভতমিদন প্রভতভনেত উদ্ধযতন কর্তযপক্ষমক 

জানামনা হে। 

 ২০১৯-২০২০ অি যিেমর ৯৭ জন উপকারমিাগী র্ভভ হীন পভরিামরর  াম  ৩.১৭৮৪ একর কৃভষ খাস জভ  এিাং ০১ জন 

উপকারমিাগীর  াম  ০.০৫ একর অকৃভত খাস জভ  িমন্দািস্ত প্রদান করা হমেমে। 

 সরকাভর খাস জভ  ০.৮৮ একর অবিি দখলদার হমত উদ্ধার করা হমেমে। 

২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : 

 ২০২০-২১ অে েবিয়র থজলা ই-থসবার মােয়ম খরিোয়নর জায়বো নকয়লর আয়বেন, ইনফরয়মশন, থকাট ে মামলার 

জায়বো করপ প্রারপ্তর আয়বেন রবগি অে েবির থমািায়বক সব েয়মাট ৬০,০০০টি আয়বেন পাওো থর্য়ি পায়র এবং রনরে েষ্ট 

সময়ের ময়ে আইনানুগভায়ব সকল আয়বেন রনষ্পরত্ত কয়র জনসাধারণয়ক থসবা প্রোন করা িয়ব। 

 প্রান্তরক পর্ োয়ে আরও অরধক সরমরি গঠন ও আেবধ েক প্ররিক্ষা প্রোন ও ঋন রবিরন পরবিী মরনটররং কার্ েক্রম 

থজারোরকরণ 

নবােনয়র্াগ্য ও ব্যেসাে জ্বালানীিঃ এ লয়ক্ষের মূল উয়েশ্য সকয়লর জন্য সােেী, রনভ েরয়র্াগ্য, থটকসই ও আধুরনক জ্বালানী 

সিজলভে করা। সকলয়ক নবােনয়র্াগ্য জ্বালারন ব্যবিায়র উদ্বুিকরণ করাসি জ্বালারন সিজলভেকরণ এবং থটকসই করার কায়জ 

থজলা প্রশাসন, রাজশািী সয়িিনিামূলক রবরভন্ন কার্ েক্রম গ্রিণ কয়রয়ি।  

কম েসংস্িান ও অে েনীরিিঃ  সকয়লর জন্য পূণ োঙ্গ ও উৎপােনশীল কম েসংস্থান এবং থশাভন কম েসূয়র্াগ সৃরষ্ট এবং রস্থরিশীল, 

অন্তভূ েরক্তমূলক ও থটকসই অে েবনরিক প্রবৃরি অজেয়ন থজলা প্রশাসন, রাজশািী রবরভন্ন ধরয়নর সভা, থসরমনারসি নানা ধরয়নর 

কার্ েক্রম গ্রিন কয়রয়ি। থেয়শ িাকরর প্রােীর নাম িারলকাভুরক্তকরণ, প্রােী উপস্থাপন, রবয়েয়শ গয়ময়নচ্ছু প্রােীয়ের নাম 

িারলকাভুরক্তকরণ, রবয়েয়শ গয়ময়নচ্ছু প্রােীয়ের রফংগার রপ্রন্ট, প্রােী উপস্থাপন, আত্ন-কম েসংস্থান, মাইয়ক্রাএন্টার প্রাইজ প্রকল্প, েম 

বাজার িথ্য, কম েখালী রবজ্ঞরপ্ত সংগ্রি, রবজ্ঞরপ্তি পয়ে থেরণরবভাগ, থপশা রনয়ে েশনা, রনয়োগকিোর সায়ে থর্াগায়র্াগ, রবয়েয়শ 

কম েরি মৃতুেজরণি ক্ষরিপূরণ, থিক রবিরণ, রবয়েয়শ গয়ময়নচ্ছু সয়িিনিা বৃরি, িথ্য থকন্দ্র, প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান রববরণ, এবং 

রিইএমও এর কার্ োবরলথক আয়রা গরিশীল ও গণমূখী করার কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি।  

ই-গভয়ন েন্স/ ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম: অনলাইয়নর মােয়ম ইজারা কার্ েক্রম পররিালনা 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম: িথ্য সরবরায়ির জন্য অত্র কার্ োলয়ে থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা : ২০টি 

সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা : ২০টি 

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  মতা অন্য ককানও ভিষে: 

 কমরানা িাইরাস িলাকালীন স মে কজলা প্রশাসক, রাজশাহী'র তত্ত্বািিামন স্থানীেিামি একটি িান্ড গঠন করা হে। এর 

 াধ্যম  দু:স্থ কলাকমদর  াম  খাদ্য সহােতা, ঔষি সা গ্রী ও সুরক্ষা সা গ্রী ভিতরন করা হে।  

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের ভনিতলাে ভ ভন কনিামরন্স কা - লাইমেভর করা হমেমে। এখামন জাভতর জনক িেিন্ধুর 

মুযরাল প্রভতস্থাপন করা হমেমে। 

 

কজলা-িগুড়া 
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২০১৯-২০২০ অি যিেমরর কার্ যািভল: 

 কজলা পর্ যামে সরকাভর ও কিসরকাভর সকল উন্নেনমূলক কার্ যক্র  সমূমহর কার্ যকর স ন্বেসািন 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের ভনিতলাে Free wifi সহ ‘মুভজি কণ যার’ স্থাপন করা হমেমে। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে ক যরত ক যকতযা ও ক যিারীমদর িাচ্চামদর জন্য পৃিক ভনিতলাে ‘কেে ভিভডাং স্থাপন করা 

হমেমে। 

 অভত সাংক্রা ক কমরানাকামল জনসমিতনতা বৃভদ্ধ,সা াভজক দুরত্ব িজাে রাখাসহ স্বাস্থয ভিভি প্রভতপালমন কার্ যকরীিামি 

ভ্রাম্য ান আদালত পভরিালনা কমর ৫৬৭৭ টি  া লা ১০৯৬১,৫৫০ টাকা আদাে করা হমেমে। 

 সরকাভর ০.৭৫ একর খাস জভ  হমত অবিি দখলমুক্ত করা হমেমে র্ার আনু াভনক মূল্য ১০৯৬৬২০০ টাকা  

 সরকাভর ক যকতযা/ক যিারীমদর কখলাধুলার  ামনান্নেন ও কসৌহাদ্যয বৃভদ্ধর লমক্ষয আন্ত:উপমজলা ক্রীড়া প্রভতমর্াভগতার 

আমোজন করা হমেমে। 

 সাংভিষ্ঠমদর অিযন্তরীণ প্রভশক্ষণ প্রদান এিাং ই-নভি কার্ যক্রম  গুরুত্বপূণ য অিদান রাখার জন্য আভি যক প্রমনাদনা কদো 

হমেমে।  

 পর্ যটন ভশল্পমক ভনরাপদ,সােেী ও সহজ করমত কজলার ১২ টি উপমজলার প্রিান প্রিান গুরুত্বপূণ য স্থাপনাও স্থানগুমলার 

ডকুম ন্টারী এিাং টুভরষ্ঠ কজান ভহমসমি গমড় কতালার পভরকল্পনা করা হমেমে। 

 ভিক্ষুক পুণ যিাসমনর অাংশ ভহমসমি ১.৫৭ জনমক ৪০,০০০০০/= টাকা ভদমে উপকরণসহােকা করা হমেমে। 

 শতিাগ জেভনিন্ধন ভনভশ্চতকরমত জমের ৪৫ ভদমনর  মধ্য জেভনিন্ধন করমত আসমল  া ও িাচ্চামদর জন্য 

ইউভনেনসমূহ কর্তযক উপহারসা গ্রী প্রদান করা হমেমে। 

 পভরমিশ সুরক্ষা ও প্রভতমিশ উন্নেমনর জন্য দুটি উপমজলা ৭৮.৯১ একর সরকাভর খাস জােগাে পাভখর অিোরণ্য স্থাপণ 

করা হমেমে। 

২০২০-২০২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা: 

 ২০২১ সামল স্বািীনতার ৫০ িের এ িগুড়া কজলাে ২০০ িের পূভতয উদর্াপন 

 িগুড়ার প্রাণমকন্দ্র সাত াখা ক াড় এলাকাে ‘ মুভজি  ঞ্চ’স্থাপন 

 ২৫০০ িেমরর ইভতহাস সমৃদ্ধ ‘পুন্ডনগরীর খনন কাজ সিন্ন পর্ যঠকমদর জন্য দক্ষ টুযর গাইড দল বতভর ও প্রভশক্ষন 

প্রদান কৃভষভনি যর 

 ভশিগি উপমজলাে শতিাগ (Mechanised Agriculture) কৃভষ র্াত্রীভককরণ ভনভশ্চতকরণ। 

 শতিাগ স্কাউটিাং কজলা কঘাষণার ভনভ ি অিভশষ্ঠ প্রমোজনীে উমদ্যাগ প্রহণ। 

 প্রভতিের ১ লা বিশাখ হমত  াসব্যাপী সাাংস্কৃভতক  াস উদর্াপন করা হমি। 

 কাজী ও কাজী ব্যভতত র্ারা ভিিাহ পড়ান তামদর ডাটামিজ বতভর 
 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র : 

 পৃিক কেে ভিভডাং কক্ষ স্থাপন 

 কমরানাে স্বাস্থয সুরক্ষা সা গ্রী,ভপভপই ও  াস্ক ও প্রমতযক শাখাে হযান্ড স্যাভনটাইজার ভিতরন। 

তথ্য অভিকার আইন ২০০৯ আমলামক গ্রহীত কার্ যক্র :  

তথ্য অভিকার আইমন ৩৮ টি আমিদন পাওো র্াে। এর  মধ্য ৩০ টি তথ্য কভ শন িরাির দামেরকৃত আভপমলর সাংখ্যা ০২টিৱ 

SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা: 

 গৃহহীনমদর জন্য ভনরাপদ আিাসন ভনভশ্চত করমত ২৮৯ টি দূমর্ যাগ সহনীে িাসগৃহ,গুচ্ছগ্রা  এ আেে প্রকল্প বতভর করা 

হমেমে। 

 দাভরদ্রযতা ভনরসমন ভিক্ষুক পূণ যিাসন কার্ যক্র  িল ান রমেমে। 
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 ভশভক্ষত কিকার যুিকমদর ক যসাংস্থামনর লমক্ষয যুি উন্নেন,কজলা জনশভক্ত রপ্তাভন উন্নেন বুযমরার  াধ্যম  প্রভশক্ষণ ও 

অন্যান্য কার্ যক্রম র ভনেভ ত পরা শ য ও  ভনটভরাং করা হমচ্ছ। 

 নদনদী কৃভষ জভ  এ পভরমিশ সুরক্ষাে এিাং ন্যােভিিার প্রভতষ্ঠাে উমল্লখমর্াগিামি ভ্রাম্য ান আদালত পভরিালনা করা হমচ্ছ। 

 

থজলা-িাঁপাইনবাবগঞ্জ 

২০১৯-২০ অে েবিয়রর কার্ োবরল: 

 িাঁপাইনবাবগঞ্জয়জলােরবরভন্নরশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নস্কাউটসওকাবয়পাশাকরবিরণ, 

বাল্যরববািপ্ররিয়রাধউদ্বুিকরয়ণগরীবিাত্রীয়েরমায়িবাইসাইয়কলরবিরণ, কয়রানাভাইরাসপ্ররিয়রায়ধমাস্ক, সাবান, 

িোন্ডস্যারনটাইজারওরিরিংপাউিাররবিরণএবংএলরজএসরপ-

৩এরআওিােয়জলাপর্ োয়েইউরপয়িোরম্যানওসরিবএবংপাইলটয়পৌরসভারসরিবওপ্রয়কৌশলীরঅংশগ্রিয়ণপররয়বশওসামা

রজকসুরক্ষারবষয়েপ্ররশক্ষণপ্রোন। 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্ত  

 বারষ েক উ্াবনী কম েপররকল্পনা 

 এরপএএমএস সফটওেোয়রর মােয়ম সম্পােয়নর লয়ক্ষে প্ররশক্ষণ এবং এরপএ অনলাইয়ন সম্পােন 

 ইয়নায়ভশন সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

 িাঁপাইনবাবগয়ঞ্জর পর্ েটন রশল্পয়ক রবকরশি করার লয়ক্ষে নামক এোপস এবং ব্ররশের তিরর করা িয়েয়ি। 

 নতুন ০৩ টি উ্াবনী উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি 

 অনলাইয়ন রিরজটাল থমলা ২০২০ আয়োজন 

আন্তজোরিক সংস্থাসমূয়ির সয়ঙ্গ রদ্বপারক্ষক আয়লািনা/সময়িািা স্মারক/চুরক্ত এবং তবয়েরশক সফয়র অরজেি সফলিার রববরণ: 

 গি০৬.১২.২০২০রি. িাররখ থজলাপ্রশাসক ও থজলাম্যারজয়িট (রিরস-রিএম) পর্ োয়ে থর্ৌে সীমান্ত সয়ম্মলন অনুরষ্ঠি িে।উক্ত 

সয়ম্মলয়ন  

 থর্ৌে নেীর িীর রক্ষা 

 মািারেপুর শুল্কস্থলবন্দর রেয়ে পাের রপ্তারন 

 মােকদ্রব্য প্রািার 

 পশুপািার 

 সীমান্ত রপলার ও সীমান্ত থবো রনম োণ, থমরামি ও পুনরনধ োরণ 

 অরমমাংরসি ও িফরসলভুক্ত ভূরমর রবষয়ে 

 উভে থেয়শর কারাগায়র আটক নাগররকয়ের িস্তান্তর 

 বাংলায়েয়শর থমৌসুমী ফসল উয়ত্তালন 

 পুনব োরসি/প্রিোবারসি বাংলায়েরশর রবষেসি অন্যান্য রবষয়ে ফলপ্রসূ আয়লািনা িে। 

শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম: 

 মােয়কর আগ্রাসন থেয়ক িাঁপাইনবাবগঞ্জ থজলায়ক রনরাপে করার লয়ক্ষে ৩ বির থমোেী কম েপররকল্পনা 

 অরভয়র্াগ/পরামশ ে বক্স স্থাপন : 

 সাধারণ মানুয়ষর অরভয়র্াগ সিয়জ রনেরত্ত করার লয়ক্ষে অরফয়সর প্রয়বশমুয়খ অরভয়র্াগ বক্স-স্থাপন করা িয়েয়ি এবং রনেরমি 

রনেরত্ত কম েকিো কর্তেক প্রাপ্ত অরভয়র্াগ রনেরত্ত করা িয়চ্ছ। 

 গণশুনারনর আয়োজন ও সংরিষ্ট সকল েপ্তয়রর সমন্বে সাধন : 
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 থজলা প্রশাসক কর্তেক আয়োরজি গণশুনারনয়ি সংরিষ্ট সকল েপ্তর প্রধানয়ের রনয়ে িাৎক্ষরণকভায়ব অরভয়র্াগ রনেরত্ত করা িয়চ্ছ 

র্া থসবা প্রিোশী মানুয়ষন জন্য আশাব্যাঞ্জক। 

ই-গভয়ন েন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম: 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে থেয়ক ক্ষুদ্র নৃ-থগারষ্ঠর সনেপত্র প্রারপ্ত  সিজীকরণ করা িয়েয়ি। 

 িাঁপাইনবাবগয়ঞ্জ পর্ েটন রশল্পয়ক রবকরশি করার লয়ক্ষে এবং এই  থজলার ইরিিাস ঐরিিেয়ক তুয়ল ধরার লয়ক্ষে “দুয়র থকাোও” 

নামক থমাবাইল এোপস এবং ব্ররশোর তিরর করা িয়েয়ি।  

 ম্যাংয়গা টুররজময়ক উৎসারিি কয়র এই থজলাে অে েবনরিক কম েকান্ড বৃরি করার মােয়ক এসরিরজ লক্ষেমাত্রা অজেন করার লয়ক্ষে 

িয়লা থবোই “িাঁপাই’’ নামক ভ্রমণ রনয়ে েরশকা প্রস্তুি করা িয়েয়ি। 

 রিরলং লাইয়সন্স প্রোন সিজীকরয়ণর লয়ক্ষে থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে থটায়কন রসয়িম িালু করা িয়েয়ি। 

কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম: 

কয়রানাে সুরক্ষায়সবা রবিব্যাপী কয়রানা ভাইরায়সর কারয়ণ থজলা  প্রশাসয়কর কার্ োলে, িাঁপাইনবাবগঞ্জ কম েকিো-কম েিাররয়ের রনরাপত্তার 

জন্য কাপয়ে তিরর ব্যরক্তগি সুরক্ষা সামগ্রী রপ.রপ.ই. ও মাস্ক প্রোন করা িয়েয়ি। এিাোও অরিররক্ত সুরক্ষার জন্য এ কার্ োলয়ের প্রধান 

ফটয়কর সম্মুয়খ। জীবানু িয়ি সুরক্ষার জন্য ভবয়নর প্রয়বশ পয়ে জীবানু মুক্ত থিম্বার স্থাপন করা িয়েয়ি। ব্যরক্তর িাপমাত্রা মাপা িয়চ্ছ। এিাো 

প্ররিরেন  

এিাো অরফয়সর কাজ থশয়ষ রায়ি বারে র্াওোর সমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বারিনী থজরার মুয়খ পেয়ি িে। এ কারয়ণ  

কম েিারী এবং কম েিারীয়ের সন্তান র্ারা থলখাপোে ভায়লা ফলাফল করয়ি িায়েরয়ক থজলাপ্রশাসয়নর পক্ষ িয়ি বৃরত্ত বা আরে েক সািায্য প্রোন 

করা িয়চ্ছ। 

রবযালয়ের থবিন অয়ধ েক মওকুফ: এ কার্ োলয়ের কম েরি কম েিারীয়ের সন্তান র্ারা থজলা প্রশাসন রনেন্ত্রণাধীন গ্রীণরভউ উচ্চ রবযালয়ে অেেন 

কয়র িায়ের অয়ধ েক থবিন থজলা প্রশাসয়নর পক্ষ িয়ি পররয়শাধ করা িয়েয়ি। 

ই-নরে কার্ েক্রয়ম উদ্বিুকরণ: ই-নরে কার্ েক্রময়ক উদু্বি করয়ণর জন্য প্ররিমায়স থমাট ৫টি কোটাগররয়ি (১) থমাট পত্র জারীয়ি রনষ্পন্নকারী, 

(২) থমাট থনায়ট রনষ্পন্নকারী, (৩) থমাট রনষ্পন্নকারী, (৪) থমাট িাক থেয়ক থনাট সৃজনকারী এবং  

সারা বির অরফয়স কাজ করয়ি করয়ি অয়নয়করই রবয়নােয়নর অভাব অনুভূি িে। একটানা কায়জর অবসাে থেয়ক মুরক্ত থপয়ি একটু 

রবয়নােন প্রয়োজন। একটি আনন্দমে রেন শুধু থর্ মনয়ক িাঙা কয়র এমন নে, শরীয়রর ওপরও এর প্রভাব পয়র। একারয়ণ “একসায়ে….. 

একরেন, স্মৃরিয়ি অমরলন” এই থলাগানয়ক ধারণ কয়র থজলা প্রশাসন, িাঁপাইনবাবগঞ্জ গি ০৮ থফব্রুোরর ২০২০ িাররখ থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলয়ে কম েরি সকল কম েকিো-কম েিারী এবং িায়ের বাবা-মা-সন্তানসি প্রাে ৫০০ জনয়ক রনয়ে কল্যাণপুর িটি ে কালিার থসন্টায়র সারারেয়ন 

আনন্দ উেীপনার মােয়ম থজলা প্রশাসন ফোরমরলয়ি উের্াপন কয়র। থজলা প্রশাসন ফোরমরলয়িয়ি সকায়ল নাস্তার পর কম েকিো-কম েিারীয়ের 

থখলাধুলা পব ে শুরু িে। এরপর মোহ্নয়ভাজ। মোহ্নয়ভায়জর পর থখলাধুলার পুরস্কার রবিরণ এরপর সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান এবং সবয়শয়ষ 

ৱ্োয়ফল ড্র অনুরষ্ঠি িে। এ কার্ োলয়ে কম েরি কম েিারীয়ের কায়ি এ এক অভূিপূব ে অরভজ্ঞিা। অনুষ্ঠান থশয়ষ কম েকিো-কম েিারীয়ের থিায়খ-

মুয়খ রিল মুগ্ধিার থিাঁো। থজলা প্রশাসন থেয়ক  প্ররি বির এ রূপ ফোরমরলয়ি আয়োজয়নর পররকল্পনা রয়েয়ি। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম : 

প্রাপ্ত ১৫টি আয়বেয়নর ১৫টি িথ্য সরবরাি করা িয়েয়ি 

প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকানও রবষে: 

 পিাকা র োরল:য়জলার সব েস্তয়রর মানুয়ষর মায়ি মুরক্তযুয়ির থিিনা িরেয়ে থেোর জন্য সকল সরকারর/য়বসরকারর/স্বােত্ত শারসি ও 

রশক্ষক/রশরক্ষকা/িাত্র-িাত্রী সমন্বয়ে পিাকা র োরল অনুরষ্ঠি িে। 

 থেোরলকা উৎসব:থজলার সকল রশক্ষােীয়েরয়ক মুরক্তযুয়ির থিিনাে উদ্বিু করার লয়ক্ষেপ্রাে ১০০(একশি)টি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর 

অংশগ্রিয়ণ থজলা প্রশাসক থেোরলকা উৎসব ২০১৯ অনুরষ্ঠি িে। 

 গি ০৭.০৩.২০২০ িাররখ িাঁপাইনবাবগঞ্জ থজলার ৫১টি স্থায়ন একয়র্ায়গ ও একই সময়ে প্রাে ১স (এক) লক্ষ থলায়কর সমাগয়ম 

বাল্যরববাি প্ররিয়রাধ ও মােক রবয়রাধী উদু্বিকরণ সভা অনুরষ্ঠি িে। 

এস.এ.অোন্ড টি.অোক্ট অনুর্ােী রবভায়গর থমাট উিারকৃি পরিি/খাস জরমর থমাট পররমাণ: ৪৬.৩৩২৫ একর খাস জরম উিার করা 

িয়েয়ি। 

২০20-২1 অে েবিয়রর কম েপররকল্পনা : 
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 কয়রানা ভাইরাস সংক্রমণ প্ররিয়রাধকয়ল্প এবং কয়রানা ভাইরাস সংক্রময়ণ মৃতুেিার কমায়নার লয়ক্ষে  জনসয়িিনিা 

বৃরিকয়ল্প ব্যাপক প্রিার পিারণা িালায়না, সভা থসরমনার আয়োজন, স্বাস্থেরবরধ মানার জন্য উদ্বুিকরণ, মাস্ক পররধান, 

সামারজক দুরে বজাে থরয়খ িলায়ফরাসি ঘন ঘন িাি থধাোর অভোস গঠয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ।   

 থজলার সকল উপয়জলা ভূরম অরফস ও ইউরনেন ভূরম অরফয়স স্বচ্ছ, িেরানীমুক্ত, োলালমুক্ত ভূরম ব্যবস্থাপনা 

রনরিিকরণ। ই-রমউয়টশন কার্ েক্রম ১০০% সম্পন্নকরণ।  

 থজলা আইন-শৃঙ্খলা পরররস্থরি রনেন্ত্রণ, স্বাভারবক ও জনরনরাপত্তার ব্যবস্থা রনরিিকরণসি জঙ্গীবাে ও মােকদ্রব্য 

রনমূ েলকয়ল্প সয়িিনিামূলক সভা/সমায়বশ/প্রিারণা কার্ েক্রম থজারোরকরণ; 

 দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনাে আধুরনকীকরণ ও সামারজক রনরাপত্তার আওিাে  ত্রাণ ও পুনব োসন কার্ েক্রম থজারোরকরণ, 

রজআর, টিআর, কারবখা, কারবটা, রভরজরি, রভরজএফ, অরি েররদ্রয়ের জন্য কম েসৃজন ইিোরে কার্ েক্রম থজারোরকরণ 

বাস্তবােন, িত্ত্বাবধান এবং স্বচ্ছিা রনরিিকরণ।  

 মানসম্মি, সুষ্ঠু,কম েমূরখ রশক্ষা ব্যবস্থা রনরিিকরণসি প্রােরমক ও গণরশক্ষা এবং রশক্ষা রবষেক গৃিীি সকল 

নীরিমালা ও কম েসূরির সুষ্ঠু বাস্তবােন  ,িত্ত্বাবধান ,পররবীক্ষণ ও সমন্বেসাধন সি শিভাগ রশক্ষা প্ররিষ্ঠান ইভটিরজং ও 

থর্ৌনিেরানীমুক্তকরণ।  

 থজলা/উপয়জলা পর্ োেসি সকল প্রােরমক, মােরমক ও উচ্চ রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন মুরজব কণ োর স্থাপন; 

 রশশু,  নারী,  প্রবীণ,  ৩ে রলঙ্গ, প্ররিবিী ও ক্ষুদ্র নৃ-থগাষ্ঠীর প্রারন্তক জনয়গাষ্ঠীয়ক সামারজক রনরাপত্তার আওিাে 

আনেয়নর লয়ক্ষে িাটায়বজ তিরর; 

 থজলার সকল রভক্ষুকয়ক পুনব োসন।  

 রবরভন্ন সামারজক সমস্যা থর্মন থর্ৌন িেরারন, নারী ও রশশু রনর্ োিন, মােক থসবন, থিারািালান, থর্ৌতুক, বাল্যরববাি 

ইিোরে প্ররিয়রাধ/রনরসয়ন িাত্র-িাত্রীয়ের সয়িিনিা বৃরির জন্য পেয়ক্ষপ গ্রিণ।      

 সরকার কর্তেক কৃরষ, স্বাস্িেয়সবা ও জনস্বাস্িে, পররবার পররকল্পনা, নারী ও রশশু, ক্ষুদ্র নৃ-থগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রােরমক ও 

গণরশক্ষা এবং রশক্ষা রবষেক গৃিীি সকল নীরিমালা ও কম েসূরির সুষ্ঠু বাস্তবােন, িত্ত্বাবধান, পররবীক্ষণ ও 

সমন্বেসাধন।           

 ভূ-প্রাকৃরিক তবরশষ্টেসমূি সংরক্ষণসি পররয়বশ দূষয়ণর ফয়ল সৃষ্ট জলবায়ু পররবিেয়নর রবরূপ প্রভাব থমাকায়বলাে 

জনসয়িিনিা সৃরষ্ট, বনােন, রবরভন্ন প্রকল্প গ্রিণ ও বাস্তবােয়ন সারব েক সিােিা করা এবং সারব েক সমন্বে সাধন ও 

পররবীক্ষণ;                                                                                                                              

 থমাবাইল থকাট ে পররিালনাসি, থজলার সারব েক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূব েক জনজীবয়ন স্বরস্ত আনেন এবং রভরভআইরপয়ের 

রনরাপত্তা সংক্রান্ত কার্ োবরল রনরিি করণ;                                                                                                                                                          

 প্রবাসীয়ের িাটায়বইজ প্রস্তুি, রবয়েশগামী ব্যরক্তয়ের প্রিারণা ও িেরারন িয়ি রক্ষা এবং মানব পািার থরাধসি প্রবাসী 

কল্যায়ণ র্াবিীে কার্ েক্রম গ্রিণ; 

 শুিািার িি ো এবং িেরারনমুক্ত থসবা প্রোন রনরিিকরয়ণর মােয়ম দূনীরিমুক্ত কম েপররয়বশ রনরিিকরণ।  

SDG-র লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা 

 সামারজক রনরাপত্তা ও োররদ্রে রবয়মািয়ন রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভাগ কর্তেক গৃিীি কম েসূরির র্োর্ে 

বাস্তবােন।                                                                                                                                                         

আমার বারে আমার খামারসি রবরভন্ন প্রকল্প বাস্তবােয়ন সারব েক িত্ত্বাবধান।  

 স্থানীে অে োেয়ন োররদ্র দূরীকরয়ণ েররদ্র মানুয়ষর কম েসংস্থায়নর জন্য রবরভন্ন উয়যাগ গ্রিণ। 
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 অনগ্রসর জনয়গারষ্ঠর আে েসামারজক অবস্থা উন্নেয়ন রবরভন্ন প্রকল্প গ্রিণ এবং বাস্তবােন 

 20২০ সায়লর ময়ে থজলার বাল্য এবং ২০২১ সায়লর ময়ে থজলায়ক বাল্যরববািমুক্ত থজলা থঘাষণা 

গ্রিণ এবং বাস্তবােন। 

 মানসম্মি রশক্ষা রনরিিকরয়ণ প্রােরমক ও মােরমক পর্ োয়ে  রবযালয়ের পররয়বশ ও অবকাঠায়মা 

উন্নেন এবং প্রশাসয়নর উয়যায়গ রবয়শষ প্ররশক্ষণ প্রোন। 

 থজলার েররদ্র জনগয়ণর ক্ষুধা রনবারণসি সঠিক পুরষ্ট িারিো রনরিিকরয়ণ Crop diversification 

and Integrated crop management system  িালু করা। 

 মা ও রশশু মৃতুে রনরসয়ন ১০০% েক্ষ স্বাস্থে কমীর/অরভজ্ঞ ব্যরক্তর উপরস্থরিয়ি রনরাপে প্রসব 

রনরিিকরণ। 

 থজলার প্ররিটি রবযালয়ে (প্রয়র্াজে থক্ষয়ত্র) থিয়ল ও থময়েয়ের জন্য পৃেক টেয়লট, সুয়পে পারন ও 

িাইরজন কণ োর রনরিিকরণ।            

 20২১ সায়লর ময়ে সকল মােরমক রবযালে ও মাদ্রাসাে School Management System 

Software এর আওিাে আনা।       

 202১ সায়লর ময়ে জেপুরিাট থজলায়ক বাল্যরববাি মুক্ত থজলা থঘাষণা করা।      

 থজলার সকল েপ্তয়রর সায়ে অনলাইয়ন োপ্তররক কার্ েসম্পােয়ন ইন্টারয়নট থনটওোকে ব্যবস্থা 

রনরিিকরণ      

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে অবরস্থি রেল্যান্সাস ে ফ্লাটফম েয়ক একটি ইন্সটিটিউট-এ রূপান্তর করা।                                                        

 থজলার সকল সরকারর েপ্তয়রর সায়ে  e-Filing System িালু করা । 

 থজলার সকল সরকারর েপ্তয়রর সায়ে  Zoom Cloud Meeting Apps এর মােয়ম 

অনলাইয়ন সভা সমায়বশ িালু করা । 

শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম 

 তনরিকিা ও শুিািার থকৌশল বাস্তবােন। তনরিকিা ও জািীে শুিািার থকৌশল রবষয়ে সংরিষ্টয়ের সমন্বয়ে 

থজলা পর্ োয়ে কম েশালা আয়োজনকরণ ।  

 থজলার সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন দুনীরি রবয়রাধী  রবিকে প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন।  

 কম েকিো-কম েিারীয়ের থপশাগি জ্ঞান ও েক্ষিা উন্নেয়নর জন্য রনেরমি প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রিণ । 

 জনগয়ণর অংশীোররয়ের মােয়ম থসবার গুনগি মান উন্নেন, অরফয়সর অভেন্তরীণ শৃঙ্খলা ও থসৌন্দর্ ে 

রনরিিকরণ এবং ভূরম অরফস থকরন্দ্রক োলালিয়ক্রর থেৌরাত্ম ও  জনিেরারন বি কয়র দুনীরিমুক্ত আেশ ে 

ভূরম অরফস প্ররিষ্ঠার লয়ক্ষে কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি।   

ই-গভয়ন েস/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম : 

রনরাপে জেপুরিাটিঃ  

জেপুরিাট থজলায়ক রনরাপে করার লয়ক্ষে উপয়জলা রনব োিী অরফসার, জেপুরিাট সের কর্তেক উ্ারবি রিরজটাল প্রযুরক্তর 

ব্যবিায়রর মােয়ম “রনরাপে জেপুরিাট”  নামক থমাবাইল ও ইন্টারয়নট রভরত্তক এোপসটির মােয়ম বাল্যরববাি, ইভটিরজং, মােক, 

থর্ৌতুকসি অপরাপর সামারজক অপরাধ িাৎক্ষরণক প্ররিয়রায়ধর লয়ক্ষে সরকারর কম েকিো ও আইন-শৃঙ্খলা বারিনীর সািায়য্য দ্রুি কার্ েকর 

ব্যবস্থা গ্রিয়ণ উ্াবনটি গুরুেপূণ ে ভুরমকা রাখথি এবং উ্াবনী কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি।  

ভূরম পাঠশালািঃ  
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থসবাগ্রিীিায়ের ভূরম রবষেক থমৌরলক আইন, রবরধ, থসবা প্ররক্রো সম্পয়কে প্রােরমক জ্ঞান োন, রজজ্ঞাসা ও অরভয়র্াগ শুনানী ও ভূরম থসবা 

প্ররক্রো অবরিিকরণ ইিোরে রবষয়ে সম্যক ধারনার জন্য রবরভন্ন কার্ েক্রম িলমান।   

কম েকিো-কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম 

 শারীররকভায়ব অক্ষম বা প্ররিবিী কম েকিো, কম েিারী ও জনসাধারয়ণর উঠানামার সুরবধায়ে ে থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের তিরী করা 

িয়েথি।   

 মার্তদুগ্ধ োনকারী মরিলায়ের জন্য থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রনি িলার পূব েপায়িে প্ৃেক কক্ষ স্থাপন করা িে।  

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রদ্বিীে িলার পরিম পায়িে মরিলা কম েিারী  ও থসবা গ্রিণকারী মরিলায়ের জন্য স্থাপন করা িে।  

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম : 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক এ থজলাে ২০১৯ সায়ল থমাট ০২ টি আয়বেন পাওো র্াে, িৎয়প্ররক্ষয়ি আয়বেনকারী বরাবর 

িারিি িথ্য প্রোন করা িে। উয়িখ্য থর্, িথ্য করমশন বরাবর এ থজলা িয়ি থকান আরপল োয়ের িেরন। 

মাঠ পর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম : 

 থজলার ০২ টি বেভূরময়ি গ্রন্থাগার স্থাপন করা িয়েয়ি।  

 ৫২ টি বেভূরম রিরহ্নিকরণ করা িয়েয়ি। 

 থজলার অরধকাংশ রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন মুরজব কন োর স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 মুরজববষ ে উপলয়ক্ষে রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন ও সরকারর েপ্তয়রর সাময়ন বৃক্ষ থরাপয়নর কম েসূরি গ্রিণ করা িেয়ি। 

 থজলা প্রশাসয়কর েপ্তয়র মুরজব কণ োর স্থাপন করা িয়েয়ি।   

 

কজলা-পািনা 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যাি যভল : 

 প্রািভ ক ভশক্ষা স াপনী পরীক্ষাে শতকরা উপভস্থভত ভনভশ্চতকরণ 

 গ্রা াঞ্চমল ও উপমজলা পর্ যামে ভিজ্ঞান ক্লাি প্রভতস্ঠাকরণ 

 কজলা ও উপমজলা পেযামে ভিজ্ঞান ক্লাি প্রভতষ্ঠাকরণ 

 কজলা ও উপমজলা পেযামে গভণত ক্লাি প্রভতষ্ঠাকরণ 

 গভণত, ভিজ্ঞান অভলভিোড আমোজন 

 ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন িলদ ও ওষভি বৃক্ষ করাপন 

 ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ভিতকয ক্লাি প্রভতষ্ঠাকরণ 

 ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন োত্রীমদর জন্য পৃিক ওোশ কণ যার স্থাপন 

 ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ৬ (েে) টি ঋতুভিভিক ভদিস উদর্াপন 

 আগা ী প্রজেমক উৎসাভহত করার উমেমে কদমশর ভিভিন্ন প্রামন্ত কম যাপলমক্ষয েভড়মে িাকা পািনা কজলার ক িািীমদর 

সভম্মভলত আমোজনকরণ 

 সকল প্রািভ ক ভিদ্যালমের ভশক্ষািীমদর সাঁতার প্রভশক্ষণ প্রদান 

 

SDG : ২০৩০ সামলর  মধ্য িাাংলামদমশ ব্যিহৃত ক াট সামরর ৫০% বজি সার ব্যিহার ভনভশ্চত করা 
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ই-গিযমনন্স/ইমনামিশন ভিষমে: 

ভিল িাপড়ী আদ যশ গ্রা  একটি স ভন্বত ‘প্রোস’ কার্ যক্র  িাস্তিােন 

ভশক্ষািীমদর  মরপড়া শূমন্যর ককাঠাে নাভ মে আনা প্রকল্প 

০১ টি গ্রাম র ০১ টি িাভড়মত আদ যশ খা ারিাভড়মত রুপান্তর করা 

ভিটুভ মনর তাপ াত্রা পভর ামপর জন্য ভডভজটাল ইনরামরড িাম যাভ টার ব্যিহার 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ : 

 ক যিারীমদর ক যদক্ষতা বৃভদ্ধর লমক্ষয ক যিারীমদর িেমর ৬০ ঘন্টা প্রভশক্ষমণ ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে। 

 কসিা প্রদামন আিরনগত উৱকযষসহ ক যকতযামদর কপশাগত জ্ঞান ি যিার সাপ্তাভহক অভিমিশমনর আমোজন করা হে। 

 স্থানীে সরকার পৃ্রভতষ্ঠান সমূমহর উপমর্াগী সরকাভর ক যকতযা/ক যিাভরমদর উপযুক্ত প্রভশক্ষমনর ব্যিস্থা করা হে। 

 ক যকতযা/ক যিারীমদর শ্তদ্ধািার লমক্ষয প্রভশক্ষণ প্রদান করা হে। 

 পািনা কজলার প্রভতটি ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন কণ যার স্থাপন করা হমেমে। 

 পািনা সদর উপমজলাে ককা ল ভত ভশশুমদর পড়াশুনার িাইমর প্রকৃভতর সাভন্নমধ্য ভনমে আসার উমেমে প্রািভ ক 

ভশক্ষািীমদর  াম  িীজ ভিতরন করা হমেমে। 

 

 প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  মতা ককান  ভিষে ( র্ভদ িামক); পািনা কজলাে ভিক্ষুক পুন যিাসন কার্ যক্র  িল ান জভরপকৃত 

ক াট ভিক্ষুক সাংখ্যা ২৩৬৫জন। ইমতা মধ্য পুনি যাভসত হমেমে ৪৬৬ জন।  

 

২০২০-২১ অি যিেমর ক যপভরকল্পনা:  

গৃহীত পদমক্ষপ ২০২০-২০২১ 

অি যিেমর 

লক্ষয াত্রা 

২০১৯-২০২০ অি যিেমরর অজযন 

প্রািভ ক ভশক্ষা স াপনী পরীক্ষাে শতকরা উপভস্থভত 

ভনভশ্চতকরণ 

৯৮% ৯৭% 

গ্রা াঞ্চমল ও উপমজলা পর্ যামে ভিজ্ঞান ক্লাি 

প্রভতস্ঠাকরণ 

ক াট োমত্রর 

১০% 

ক াট োমত্রর ৫% 

কজলা ও উপমজলা পর্ যামে ভিজ্ঞান ক্লাি প্রভতষ্ঠাকরণ ৪টি ০ 

কজলা ও উপমজলা পেযামে গভণত ক্লাি প্রভতষ্ঠাকরণ ৪টি ০ 

গভণত, ভিজ্ঞান অভলভিোড আমোজন ১০টি ১০টি 

ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন িলদ ও ওষভি বৃক্ষ করাপন ৬০% ৫০%, কার্ যক্র  িল ান 

ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ভিতকয ক্লাি প্রভতষ্ঠাকরণ ৬০% ৫০%, কার্ যক্র  িল ান রমেমে 

ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন োত্রীমদর জন্য পৃিক ওোশ কণ যার ৬০% ২০%, স্থাপমনর কার্ যক্র  িল ান রমেমে 
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স্থাপন 

ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ৬ (েে) টি ঋতুভিভিক ভদিস 

উদর্াপন 

৬০% এ ভিষমে উপমজলা ভনি যাহী অভিসারগমণর 

 াধ্যম  প্রিান ভশক্ষকগণমক ও 

অভিিািকগণমক উদ্ধুদ্ধ করার পদমক্ষপ 

গ্রহণ করার পদমক্ষপ গ্রহণ করা হমেমে 

আগা ী প্রজেমক উৎসাভহত করার উমেমে কদমশর 

ভিভিন্ন প্রামন্ত কম যাপলমক্ষয েভড়মে িাকা পািনা 

কজলার ক িািীমদর সম্মমলন আমোজনকরণ 

৪টি ২টি 

সকল প্রািভ ক ভিদ্যালমের ভশক্ষািীমদর সাঁতার 

প্রভশক্ষণ প্রদান 

৭০% ৭০%কার্ যক্র  িল ান 

 

 

শৃেলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  

ক াট ৯  া লার ১ জন দন্ড ও ৮ টি  া লার কার্ যক্র  িল ান 

তথ্য অভিকার আইন,২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  

১২ টি তমথ্যর প্রাপ্তভর আমিদমনর কপ্রভক্ষমত ১২ টি সরিরাহ করা হমেমে ককান আপীল হেভন। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য (গণপূতয ভিিাগ/স্থানীে সরকার ভিিাগ,দুমর্াগ য ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালমের অিীন 

িাস্তিাভেত প্রকল্প ব্যতীত); 

পািনা কজলার িাটম াহর উপমজলার িওসা ঘামট আগত ব্যভক্তমদর িসার স্থান ও কশৌিাগার ভন যাণ প্রকল্প- ২৬,০১,২০৩/- 

 পািনা কজলার প্রভতটি ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন মুভক্তমর্াদ্ধা কণ যার স্থাপন করা হমেমে। 

 পািনা সদর উপমজলাে ককা ল ভত ভশশুমদর পড়ামশানার িাইমর প্রকৃভতর সাভন্নমধ্য ভনমে আসার উমেমে প্রািভ ক 

ভশক্ষািীমদর  াম  ফুমলর টি ও ফুমলর িীজ ভিতরণ করা হমেমে। 

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  মতা ককান  ভিষে ( র্ভদ িামক);  

পািনা কজলাে ভিক্ষুক পুন যিাসন কার্ যক্র  িল ান জভরপকৃত ক াট ভিক্ষুক সাংখ্যা ২৩৬৫জন। ইমতা মধ্য পুনি যাভসত হমেমে ৪৬৬ 

জন।  

কজলা: ভসরাজগি 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

  কজলা পর্ যামে সরকাভর ও কিসরকাভর সকল উন্নেনমূলক কার্ যক্র  সমূমহর কার্ যকর স ন্বেসািন;  

  তথ্য অভিকার আইন িাস্তিােন ও গণশুনানী গ্রহমনর  াধ্যম  কসিা সহভজকরণ 

  দুমর্ যাগ ব্যিস্হাপনা, িনােন, জলিায়ু পভরিতযন ও পভরমিশ সাংরক্ষণসহ কটকসই উন্নেন লক্ষয াত্রা অজযন ত্বরাভন্বতকরণ; 

  সা াভজক ভনরাপিামূলক কার্ যক্র  িাস্তিােন কজারদারকরণ; 
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 রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যিস্হাপনাে গভতশীলতা আনেন; 

 কজলা ম্যাভজমেভসর  াধ্যম  জনশৃঙ্খলা ও জনভনরাপিা সাংহতকরণ; 

  জনসমিতনতা মূলক কার্ যক্রম  জনউদু্বদ্ধকরণ কজারদারকরণ; 

   ানিসিদ উন্নেন ও প্রাভতষ্ঠাভনক সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ; 

 ক্রীড়া, সাংস্কৃভত ও নারী উন্নেন ত্বরাভন্বতকরণ। 

 িতয ান সরকামরর ভনি যািনী ইশভতহামর উভল্লভখত জনগুরুত্বপূন য ভিষে সমূহ িাস্তিােন  

  ানসম্মত ভশক্ষা ভনভশ্চতকরমণর  াধ্যম  ভডভজটাল িাাংলামদশ ভিভন যাণ । 

 

২০২০-২০২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : 

One Stop Service  এর  াধ্যম  এিাং প্রকৃত র্ভভ হীনমদর  িমন্দািস্ত প্রদান সহজীকরমণর  লমক্ষয ভডভজটাল ডাটামিইজ প্রণেন করা। 

কজলা ওমেি কপাট যাল কিমক র্ভভ  করকমড যর জামিদা নকল (পি যা) ডাউনমলাড করার সুমর্াগ ভনভশ্চত করা। এ োড়া wmivRMÄ †Rjv‡K 

evj¨weevn gy³ Kivর পাশাপভশ ধূ পান,  াদক, সন্ত্রাস ও জেী ভিমরািী অভির্ান অব্যাহত। 

কজলা প্রশাসমনর সকল ক যিাভরমক কভিউটার প্রভশক্ষণ ও ই িাইভলাং প্রভশক্ষণ কদো হমি। ভদমে আসা হমি। দূমর্ যাগ ও ত্রাণ অভিদপ্তমরর 

আওতাে দূমর্ যাগ সহনশীল ঘর ভন যাণ করা হমি। জভ  আমে ঘর কনই এর আওতাে ঘর ভন যাণ কমর দুঃস্থমদর আিসমনর ব্যিস্থা করা হমি। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা : 

জভ  আমে ঘর কনই এর আওতাে ২১৩৩ টি ঘর ভন যামণর  ামধ্যম  জনগমণর ক াকাভিলাে ২০০ টি দুমর্ যাগ সহনীে ঘর ভন যাণ। সকল স্কুমল 

 াভিভ ভডো ক্লাসরু  িালু এিাং প্রভতিভন্ধমদর ভশক্ষা ও কল্যাণমূলক কামজ বৃভি প্রদামনর  াধ্যম  সকমলর জন্য ও গুণগত ভশক্ষা ভনভশ্চতকরণ 

করা হমচ্ছ। ক ািাইল ককাট য পভরিালনা এিাং ভ স ককস ও করন্ট সাটি যভিমকট ককস ভনষ্পভির  াধ্যম  প্রাভপ্তর পি সুগ  করা হমচ্ছ। 

উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ : 

  One Stop Service  এর  াধ্যম  (ভডভজটাল পদ্ধভতমত)  সকল কসিা প্রদান 

  কজলা প্রশাসমনর সকল ক যিাভরমক কভিউটার প্রভশক্ষণ ও ই িাইভলাং প্রভশক্ষণ কদো হমি।  

 ই-নভি, ই-ক ািাইল ককাট যসহ অন্যান্য ই-কসিার  জন্য দ্রুত গভতর ইন্টারমনমটর ব্যিস্থা করা 

 দক্ষ  ানিসিমদর প্রাভতষ্ঠাভনক সক্ষ তা বৃভদ্ধর জন্য কভিউটার, ই-িাইভলাং ও অন্যান্য ভিষমে প্রভশক্ষণ প্রদান 

 রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যিস্থাপনাে গভতশীলতা আসেমনর জন্য ই-কসিার  াধ্যম  শতিাগ কসিা প্রদান 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

সৎ ও দক্ষ ক যিারী মূল্যােমনর লমক্ষয কেষ্ঠ ক যিারী  মনানেন, ভডভজটাল হাভজরা ব্যিস্থা, ভিিাগীে  া লা িালুর  াধ্যম  শাভস্তর আওতাে 

ভনমে আসা 

কজলা-নামটার 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল 

 মুভজিিষ য উপলমক্ষয কজলার অন্যান্য দপ্তমরর গৃহীতব্য ক যসূভি ভনমে ‘মুভজিিমষ য নামটার’ শীষ যক পুভস্তকা প্রকাশ করা হমেমে। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে িেিন্ধু কণ যার স্থাপন করা হমেমে। 

 কযাডার সাভি যমসর ক যকতযামদর বুভনোভদ, আইন ও প্রশাসন, পািভলক প্রভকউরম ন্ট রুল, ক ািাইল ককাট য, িাৎসভরক ৬০ ঘন্টাব্যাপী 

প্রভশক্ষণসহ  অন্যান্য প্রভশক্ষমণ অাংশগ্রহণ ভনভশ্চত করা হমেমে। 



93 

 কজলার আন্তঃ ভিিাগীে ক যকামন্ডর স ন্বে এিাং উন্নেন ক যকান্ড িাস্তিােমন স ন্বে করা হমেমে। 

 ই-নভি কার্ যক্রম র আওতাে অভিমসর সকল কার্ যক্র  On Line এ সিন্ন করা হমেমে। 

 কজলা করকড য রুম র  াধ্যম  খভতোমনর জামিদা নকল, কিৌজদারী, ভ্রাম্য ান ও ভিভিি  া লার জামিদা নকল, তথ্য প্রদান এিাং 

নকসা ভিক্রমের ভহসাি হমেমে। 

 তথ্য প্রযুভক্ত ব্যিহামরর  াধ্যম  ভডভজটাল হাভজরা প্রযুভক্ত িাস্তিােন করা হমেমে।   

 কজলার রাজস্ব প্রশাসমনর সাভি যক ভনেন্ত্রণ, তত্বািিান এিাং পভরিীক্ষণ করা হমেমে। 

 কজলা ম্যাভজমেসী ও ভনি যাহী ম্যাভজমেসী সিভকযত র্ািতীে ক্ষ তা প্রমোগ, ক ািাইল ককাট য পভরিালনা, কজলার সাভি যক আইন-

শৃঙ্খলা রক্ষাপূি যক জনজীিমন স্বভস্ত আনােন করা হমেমে। 

 ভিভিন্ন সা াভজক স স্যা কর্ ন-এভসমডর অপব্যিহার,  াদকদ্রমব্যর ব্যিহার, িাল্যভিিাহ ভনমরাি, নারী ও ভশশু ভনর্ যাতন প্রভতমরাি, 

কিারািালান প্রভতমরাি ইতযাভদ ভিষেক কার্ যক্র । 

 জাতীে ই-গিমন যন্স কার্ যক্র  িাস্তিােন; ভিভিন্ন  পর্ যামে তথ্য  ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্তসহ অন্যান্য ভিষমে প্রভশক্ষণ কার্ যক্র  পভরিালনা 

ও তদারভক। 

 প্রাণঘাভত অভত সাংক্রা ক কমরানাকামল জনসািারমণর সমিতনতা বৃভদ্ধমত সাি যক্ষভনক উদু্বদ্ধ কার্ যক্র  এিাং দূমর্ যাগকামল সরকার 

প্রদি ভিভিন্ন প্রকার সহােতা প্রদান ভনভশ্চত করা হমেমে। 

২০২০-২১ অি যিেমর ক যপভরকল্পনা 

 সকল স্তমর ভশক্ষার  ান বৃভদ্ধকরণ। 

 ক যকতযা ক যিারীমদর দক্ষতা বৃভদ্ধর লমক্ষয প্রভশক্ষণ কার্ যক্র । 

 দাভরদ্র ভনমূ যলকরণ। 

 র্ভভ  সাংক্রান্ত র্ািতীে তথ্য ওমেি কপাট যামল প্রদান ভনভশ্চাকরণ। 

 স্থানীে পর্ যটমনর উপর ওমেিসাইট বতরী ও প্রিার কার্ যক্র । 

 দূমর্াগ য ব্যিস্থপনা, িনােন, জলিায়ু পভরিতযন ও পভরমিশ সাংরক্ষণসহ কটকসই উন্নেন লক্ষ াত্রা অজযন ত্বরাভন্বতকরণ।  

 সা াভজক ভনরাপিামূলক কার্ যক্র  িাস্তিােন কজারদারকরণ।  

 জনশৃঙ্খলা ও জনভনরাপিা সাংহতকরণ। 

 নারীর ক্ষ তােন, ভলেস তা ও ভশশুকল্যাণ। 

 তরুণ স াজমক দক্ষ জনশভক্তমত রূপান্তর, ক যসাংস্থামনর ভনশ্চেতাকরণ। 

 নামটার কজলার পর্ যটন ভশমল্পর উন্নেন এিাং ঐভতহয রক্ষার উমদ্যাগ গ্রহণ। 

 নামটার  মডল এর আওতাে প্রমতযক কপৌরসিা এিাং উপমজলা পভরষদ ভিভিক পৃিক পৃিক ক যপভরকল্পনা প্রণেন। 

 কমরানাকালীন জনসািারমণর সমিতনতা বৃভদ্ধমত সাি যক্ষভনক উদু্বদ্ধ কার্ যক্র , কসিাদান এিাং জনসািারমণর  াম  দূমর্ যাগকালীন 

ভিভিন্ন প্রকার সরকাভর সহােতা প্রদান ভনভশ্চত করা। 

 

SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা: 

 

প্রণেনকৃত নামটার  মডল ক যপভরকল্পনা িাস্তিােন ও কামজর অগ্রগভত পর্ যামলািনা, কটকসই উন্নেন অিীষ্ট অজযমন নামটার কজলা প্রশাসন 

কর্তযক একটি সা ভগ্রক ক যপভরকল্পনা প্রণেন করা হমেমে। কটকসই উন্নেন অভিষ্ট ২০৩০ এিাং রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ নামটার কজলাে 

িাস্তিােন পভরকল্পনা গ্রহণ করা হমেমে। এোড়া SDG এর অন্যান্য ক যপভরকল্পনার  মধ্য রমেমে কৃভষ জভ  রক্ষার জন্য কজাভনাং, 

িলনভিল/হালভতভিমলর িসল/জীিবিভিত্র রক্ষা, খাদ্যশস্য সাংরক্ষণাগার বতরী, শস্য  াড়াইমের স্থান ভনভদ যষ্টকরণ, ইটিাটা ভনেন্ত্রণ এিাং র্ভ-

উপভরস্থ পাভনর অিাি ক ািমনর খাল-ভিল, খনন ও ওোটার ভরজাি যার বতরীর কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমচ্ছ। এোড়া কটকসই লক্ষয াত্রা অজযমন 

কজলার যুিকমদর অাংশগ্রহমণ কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমেমে। 

 

১০.৫ খুলনা ভিিাগ 

ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে, খুলনা 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 
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২০১৯-২০২০ অি যিেমরর 

কার্ যািলী 

২০১৯-২০২০ 

অি যিেমরর লক্ষয াত্রা 

অনুভষ্ঠত সিার 

সাংখ্যা 

২০১৮-২০১৯ অি যিেমরর সামি 

প্রভতমিদনািীন অি যিেমরর 

অগ্রগভতর হার 

কিারািালান প্রভতমরাি সাংক্রান্ত আঞ্চভলক টাস্ক কিাস য সিা 

আমোজন। 

১২ ১২ ১০০% 

কিারািালান  া লা ভনষ্পভি সাংক্রান্ত  ভনটভরাং কভ টির 

সিা আমোজন । 

১২ ১২ ১০০% 

ভনরাপিা সিমকয সাভি যক সমিতনতা বৃভদ্ধ ও জান ামলর 

ভনরাপিা সাংক্রান্ত সিা আমোজন । 

০৬ ০৩ ৫০% 

ভিিাগীে আইন-শৃাংখলা কভ টির সিা অনুষ্ঠান । ০৬ ০৬ ১০০% 

ভিিাগীে ককার কভ টির সিা আমোজন । ০৫ ০২ ৪০% 

সরকাভর কর্াগামর্ামগর কক্ষমত্র ই-ক ইমলর ব্যিহার । ১০০% - ১০০% 

ভিিাগীে রাজস্ব সমম্মলন । ১২ ১২ ১০০% 

আেেন প্রকল্প সাংক্রান্ত । ১২ ১২ ১০০% 

ক যিারীমদর জন্য প্রভশক্ষণ ক যসূিী আমোজন । ০৪ ০৩ ৭৫% 

 

২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : 

২০১৯-২০২১ অি যিেমরর গৃহীত ক য পভরকল্পনা 
 

২০১৯-২০২০ অি যিেমরর লক্ষয াত্রা 

কিারািালান প্রভতমরাি সাংক্রান্ত আঞ্চভলক টাস্ক কিাস য 

সিা আমোজন। 

১২ 

কিারািালান  া লা ভনষ্পভিসাংক্রান্ত  ভনটভরাং 

কভ টির সিা আমোজন। 

১২ 

SDG- এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক য পভরকল্পনা : 

 কটকসই উন্নেন অিীষ্টসমূহ (এসভডভজ) িাস্তিােনসাংক্রান্ত ভিিাগীে কভ টি গঠিত হমেমে এিাং গঠিত এ কভ টির সিা 

ভনেভ ত অনুভষ্ঠত হমচ্ছ। অতঃপর সিার কার্ যভিিরণী  ভন্ত্রপভরষদ ভিিাগ, প্রিান ন্ত্রীর কার্ যালেসহ সাংভিষ্ট সকল দপ্তমর 

কপ্রভরত হমচ্ছ। অনুরুপিামি কজলা এিাং উপমজলা পর্ যামে কভ টি গঠন হমেমে এিাং কজলা ও উপমজলা পর্ যামে এসভডভজর 

লক্ষয াত্রাসমূহ অজযমন গৃহীত পদমক্ষপ  ভনটভরাং করা হমচ্ছ । এসভডভজর ১০টি কজলার ১০টি এিাং ৫৯টি উপমজলার 

৫৯টি সূিক ভনিারণ করা হমেমে । 

 ভিিাগীে, কজলা এিাং উপমজলা পর্ যামে এসভডভজ ভিষেক ক যশালা ২০১৮-২০১৯ অি যিেমর অনুভষ্ঠত হমেমে । 

 ভিভনমোগ সম্প্রসারমণর লমক্ষয ভিিাগীে কভ টি গঠিত হমেমে এিাং গঠিত এ কভ টির সিা ভনেভ ত অনুভষ্ঠত হমচ্ছ । 

একইিামি কজলা ও উপমজলা পর্ যামে কভ টি গঠিত হমেমে এিাং গঠিত কভ টির সিা ভনেভ ত অনুভষ্ঠত হমচ্ছ । 

 ভিিাগীে পর্ যামে ভশশু কল্যাণ পভরষদ কভ টি গঠিত হমেমে এিাং গঠিত এ কভ টির সিা ভনেভ ত অনুভষ্ঠত হমচ্ছ । 

একইিামি কজলা ও উপমজলা পর্ যামে কভ টি গঠিত হমেমে এিাং গঠিত কভ টির সিা ভনেভ ত অনুভষ্ঠত হমচ্ছ । অতঃপর 

ভিষেটি ভনেভ ত  ভনটভরাং করা হমচ্ছ। 

 গৃহক ী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীভত, ২০১৫ িাস্তিােন সাংক্রান্ত ভিিাগীে কভ টি গঠন করা হমেমে এিাং গঠিত এ 

কভ টিসমূমহর সিা ভনেভ ত অনুভষ্ঠত হমচ্ছ। একইিামি কজলা ও উপমজলা পর্ যামে কভ টি গঠিত হমেমে এিাং গঠিত 

কভ টির সিা ভনেভ ত অনুভষ্ঠত হমচ্ছ। ভিষেটি ভনেভ ত  ভনটভরাং করা হমচ্ছ। 

দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ : 

 

 জাতীে ই-গিযমনন্স কার্ যক্র  িাস্তিােন, কসিা পদ্ধভত সহজীকরণ, কসিা প্রদান প্রভতশ্রুভত অনুর্ােী কসিা প্রদান, ই-নভি 

িাস্তিােন, তথ্য িাতােন হালনাগাদ, কসাোল ভ ভডো ব্যিহার, এিাং ভিভিন্ন পর্ যামে তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্তসহ 
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অন্যান্য ভিষমে প্রভশক্ষণ কার্ যক্র  পভরিালনা ও তদারভক, অনলাইমন আমিদন গ্রহণ ও কসিা সহজীকরমণর লমক্ষয সিা 

ও ক লার আমোজন । 

 জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল িাস্তিােন এিাং অভিমর্াগ ভনষ্পভি ব্যিস্থাপনার আওতাে অভিমর্াগ ভনষ্পভি । 

 সরকারী ভনি যািনী ইশমতহার িাস্তিােন অিীনস্থ দপ্তরসমূহমক ভনমদ যশনা প্রদান ও অগ্রগভত তদারভককরণ । 

শৃঙ্খলাজভন যত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

  াননীে প্রিান ন্ত্রী  মহাদমের সদে ভনমদ যশনা ”দুনীভতর ভিরুমদ্ধ ভজমরা টলামরন্স” িাস্তিােমনর ভনভ ি এ কার্ যালে হমত 

এ ভিিামগর সকল কজলা প্রশাসক িরাির পত্রালাপ করা হমেমে এিাং ভিষেটি  ভনটভরাং করা হমচ্ছ । এোড়া, দুনীভত 

প্রভতমরামি  ানি-িন্ধন, আমলািনা সিা, কসভ নারসহ ভিভিন্ন ক যসূভি পালন করা হমেমে। 

 সরকাভর ক যিারী (শৃঙ্খলা ও আভপল) ভিভি ালা, ২০১৮ ক াতামিক িাকভর আভপল  া লার কার্ যক্র  সিন্ন করা হমচ্ছ  

ই-গিযমনন্স/ কনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ভিিাগীে কভ শনার, খুলনা ভিভিন্ন কজলাে ইমনামিশন প্রকল্পগুমলা িালু রাখার জন্য প্রভত ামস কর্ ককান কজলাে 

ইমনামিশন প্রকল্প পভরদশ যন কমরন । ইমনামিশন প্রকমল্পর আওতাে অগ্রগভতর জন্য প্রভত ০২(দুই)  াস পর পর ভিিাগীে 

কভ শনামরর সিাপভতমত্ব ভিিাগীে ইমনামিশন কভ টির সিা অনুভষ্ঠত হে । 

 ভিিামগর আওতািীন ভিভিন্ন কজলাে িল ান ইমনামিশন প্রকল্পগুমলা কজলা প্রশাসকগণ, অভতভরক্ত কজলা প্রশাসকগণ 

তদারভক কমরন। কজলা পর্ যামে ইমনামিশন প্রকল্পগুমলা িালু রাখার জন্য ভনেভ তিামি কজলা প্রশাসমকর সিাপভতমত্ব 

সিা করা হে। কজলা ও উপমজলা পর্ যামে নতুন প্রকল্প গ্রহমণর জন্য অন্যান্য ক যকতযামদর উদ্বুদ্ধ করা হে। খুলনা 

ভিিামগর সকল কজলা ও উপমজলা পর্ যামের উদ্ভািকমদর ইমনামিশন সিমকয সভক্রে িাকার জন্য ভিভিন্ন কার্ক্র  গ্রহণ 

করা হে। 

 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ক্র  : 

 ক যকতযা/ক যিারীমদর ভডভজটাল পভরিে পত্র প্রদান করা হমেমে । 

 ক যকতযা/ক যিারীমদর ভডভজটাল পদ্ধভতমত হাভজরা গ্রহণ করা হমচ্ছ । 

 ক যকতযা/ ক যিারীমদর িেমর ৬০ঘন্টা প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমচ্ছ । 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

 তথ্য অভিকার আইমন তথ্য প্রাভপ্তর জন্য ২০১৯-২০২০ অি যিেমর এ কার্ যালমে আমিদমনর সাংখ্যা ০৩(ভতন)টি। তথ্য 

প্রদান করা হমেমে ০২(দুই)টি। একটি আমিদমন িাভহত তথ্য এ কার্ যালে িা কার্ যালমের অভিনস্থ কার্ যালেসমূমহ 

সাংরভক্ষত কনই, তাই কদো সম্ভি হেভন।  

 এ কার্ যালমে তথ্য অভিকার আইমন আভপল এ সাংখ্যা ০২(দুই)টি। ভনষ্পভি করা হমেমে ০২(দুই)টি। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখ্যমর্াগ্য কার্ যক্র : 

 ভিক্ষুক মুক্তকরণ । 

 িাল্যভিিাহ প্রভতমরাি। 

 

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  মতা অন্য ককানও ভিষে: 

 এ কার্ যালমে কক্লাজ সাভকযট কযাম রা স্থাপন। 

 ভিিাগীে পভরিহণ পুল ভন যাণ । 

এস এ অযান্ডটি অযাক্ট অনুর্ােী ভিিামগর ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র ক াট পভর াণ : 

  

খুলনা ভিিামগ ক াট ২৫৭.০১৭৬ (কৃভষ ও অকৃভষ) একর খাস জভ  উদ্ধার করা হমেমে । 

 

কজলা: খুলনা 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল:  
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প্র াপ অনুর্ােী ভনেভ ত ক ািাইল ককাট য পভরিালনা করা হমেমে এিাং হমচ্ছ। ২০১৯-২০ অি যিেমর ক াট ক ািাইল ককাট য পভরিালনা 

করা হমেমে ৭৪১টি ও ক াট  া লা রুজু করা হমেমে ১৯৯৫টি। ১৭৬৫ জনমক ৪২,৫১,০৭২/-টাকা অি যদমন্ড দভন্ডত করা হমেমে 

এিাং ২৩০ জনমক ভিভিন্ন ক োমদ কারাদন্ড প্রদান করা হমেমে। ৯৮টি  া লাে আভপল হমেমে। 

কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, খুলনাে ই-গিমন যন্স ভনভশ্চত করার লমক্ষয ২০১৯-২০ অি যিেমর www.nothi.gov.bd এর  াধ্যম  

দাপ্তভরক কাজ করা হমেমে। এ কার্ যালমের ক যকতযা/ক যিারীমদর অভিমসর উপভস্থভত/প্রস্থান ভডভজটাল হাভজরা ক ভশমনর  াধ্যম  গ্রহণ করা 

হমচ্ছ। অভিমসর ভনরাপিাকমল্প স গ্র অভিসমক ভসভসটিভির আওতাে আনা হমেমে। কপপারমলস অভিস িাস্তিােমন কাগমজর ব্যিহার হ্রাস 

করার জন্য ভিভিন্ন সিার কনাটিশ কপ্ররমণ SMS এর  াধ্যম  সাংভিষ্ট প্রাপমকর ভনকট কপ্ররণ করা হমচ্ছ। ভডভজটাল িাাংলামদশ ভিভন যামণ 

আইভসটি সাংক্রান্ত কার্ যক্র  পভরিালনা করা হে। 

২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা :  

  ানসম্মত ভশক্ষা ভনভশ্চতকরণ। দক্ষ ও জনিান্ধি প্রশাসন গঠন। নাগভরক কসিা সহজীকরণ। কজলা প্রশাসমনর সকল স্তমর ভসভস 

কযাম রা স্থাপমনর  াধ্যম  কসিা কার্ য  ভনটভরাং ও ভনরাপিা ব্যিস্থার উন্নেন। ভডভজটাল করকড যরু  স্থাপন। ক যকতযা ও ক যিারীমদর 

প্রভশক্ষণ প্রদান। ভডভজটাল হাভজরা পদ্ধভত প্রিতযন। নারী উন্নেমন ভিমশষ উমদ্যাগ গ্রহণ। িাল্যভিিাহ করামি কার্ যক্র  গ্রহণ। ভশশুমদর 

জে ভনিন্ধন ভনভশ্চতকরণ। দূমর্ যাগ ক াকামিলাে সরকামরর আধুভনক পভরকল্পনা িাস্তিােন। 

 নদী তীরিতী িাঁি িােন করাি ও সুমপে পাভনর ভনরাপিা প্রদান। িাল্যভিিাহমুক্ত কজলা কঘাষণার উমদ্যাগ গ্রহণ করা। ক্ষভতকর 

রাসােভনক দ্রব্যমুক্ত িল ও সিভজ উৎপাদন ও িাজারজাতকরণ কার্ যক্র  গ্রহণ। গৃহহীনমদর জন্য গৃহ ভন যাণ কমর কদো। কিকার 

যুিক ও যুি  ভহলামদর ভর ল্যাভন্সাং ও ভিভিন্ন প্রকার আেিি যনমূলক প্রভশক্ষণ প্রদান। খুলনা কজলার  ভহলা উমদ্যাক্তামদর বতরী পণ্য 

িাজারজাতকরমণর কক্ষমত্র ভিমশষ উমদ্যাগ গ্রহণ। 

জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান-এর জে শতিাভষ যকী উপলমক্ষয গৃহীত ক যপভরকল্পনা : 

              জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান এর জে শতিাভষ যকী উপলমক্ষয ভিভিন্ন পদমক্ষপ গ্রহণ করা হমেভেল। র্ার  মধ্য ১৯২০০ 

জন ভশশু িেিন্ধুর ভনজ কমে মুমখাস্ত ‘৭ই  ামি যর ঐভতহাভসক কালজেী িাষণ’ সম্প্রিার করা হমেমে। এোড়া গৃহীত কার্ক্র সমূহ বিভশ্বক 

 হা ারী ককাভিড ১৯ এর কারমণ স্থভগত করা হমেমে।   

SDG -এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা: 

 ভিক্ষুক পুনি যাসমনর  াধ্যম  ভিক্ষাবৃভি ভনিারণ কার্ যক্র  িল ান। 

 কজন্ডার সতা অজযন এিাং সকল নারী ও ক মেমদর ক্ষ তােমনর লমক্ষয ১৫ িেমরর নীমি ব্যাল্যভিিামহর হার শূমন্য নাভ মে আনা, ১৮ 

িেমরর নীমি ব্যা ভিিামহর হার ১০% এ নাভ মে আনা এিাং উৎপাদনশীল ক যকামন্ড নারীর অাংশগ্রহণ শতকরা হার ৫০% এ উন্নীত 

করা। এজন্য কজলা অযাকশন োন গ্রহণ। 

 আিাসন স স্যা দূরীকরমণর জন্য গৃহহীনমদর (িাস ান, িভস্তিাসী ও কিভড়িাঁমি িসিাসকারী) জন্য আরও ঘর বতরী কমর কদো। 

 সকমলর জন্য পাভন ও স্যাভনমটশমনর কটকসই ব্যিস্থাপনা ও প্রাপ্যতা ভনভশ্চমতর জন্য উপকূলীে লিণাক্তএলাকাে সুমপে পাভনর 

পুকুর, খাল খনন ও পাভন সাংরক্ষণ, পাভন কশািনাগার স্থাপন কমর সুভিিামিাগী সাংখ্যা শতিামগ উন্নীত করমণর কার্ যক্র  গ্রহণ। 

 কৃষকমদর কৃভষ পমণ্যর ন্যায্য মূল্য ভনভশ্চতকরমণর লমক্ষয কৃষক িাজার স্থাপমনর কার্ যক্র  গ্রহণ। 

 সকল িেসী সকল  ানুমষর জন্য সুস্বাস্থয ও কল্যাণ ভনভশ্চতকরমণ নিজাতমকর মৃতুযহার, ৫ িের িেসী ভশশু মৃতুযর হার এিাং 

 ার্তমৃতুযর হার এিাং সড়ক দূঘ যটনাে মৃতুযর হার আরও কভ মে আনার কার্ যক্র  গ্রহণ। 

 নাগভরক স স্যা স ািামন ক ািাইল কিান ও কিসবুমকর সি যাত্মক ব্যিহামরর  াধ্যম  নাগভরক অভিকাভরমত্ব অাংশগ্রহণ 

ভনভশ্চতকরণ। 

 উপকূলীে নদী িােন এলাকাে কটকসই কিড়ী িাঁি ভন যামণর জন্য উমদ্যাগ গ্রহণ। 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

২০১৯-২০ িেমর ভিিাগীে  া লার সাংখ্যা ০৩টি এিাং ০২টি  া লাে অভিযুক্তমক অব্যাহভত প্রদান করা হমেমে এিাং ০১টি 

 া লাে ০১টি িাৎসভরক ইনভক্রম ন্ট ০১ িেমরর জন্য স্থভগত করা হমেমে।  

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ভন্ত্রপভরষদ ভিিামগর ভনমদ যশনা ক াতামিক খুলনা কজলাে ‘ইমনামিশনটি ’ গঠন করা হমেমে। ইমনামিশনটিম র সদস্যমদর ভনমে প্রভত ামস 

ভনেভ তিামি সিা অনুষ্ঠান করা হমচ্ছ। কজলা/উপমজলা প্রশাসনসহ ভিভিন্ন দপ্তর কর্তযক গৃহীত উদ্ভািনী উমদ্যাগ িাস্তিােমন  ভনটভরাং করা 

হমচ্ছ।  

কজলা প্রশাসন খুলনা এর DC Khulna কিসবুক কপমজর  াধ্যম  প্রাপ্ত স স্যা/অভিমর্ামগর ভিষমে স ািান করা হমচ্ছ। এ কার্ যালমের ভিভিন্ন 

কার্ যক্রম র তথ্য কিসবুমক আপমলাড করা হে। এর িমল জনগণ কজলা প্রশাসমনর কসিা সিমকয জানমত পারমে। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 

গত ২০১৯-২০ অি যিেমর ৩০ জন ক যকতযামক এিাং ২৯০ জন ক যিারীমক ভিভিন্ন প্রকার প্রভশক্ষণ প্রদান করা হে; র্া তামদর ক যজীিমনর 

দক্ষতা অজযমন সহােক হমি। এোড়া ক যকতযাগমণর জন্য সাপ্তাভহক ‘আইন-িি যা ক যসূিী’ প্রণেন করা হমেমে। 

তথ্য  াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 
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 ভিক্ষুক মুক্তকরণ; 

 কশখ রামসল ইমকা পাকয (৪৩ একর খাস জভ মত িাস্তিােনািীন)। 

 ইমলকমিাভনক িান্ড িান্সিার (EFT) এর  াধ্যম  ক যকতযা/ক যিারীগমণর কিতন সরাসভর স্ব-স্ব ব্যাাংক ভহসামি কপ্ররণ। 

 

২০২০-২০২১ অি যিেমর ক যপভরকল্পনা: 

 িতয ান সরকামরর ককৌশলগত লক্ষয রূপকল্প-২০২১, ভিশন-২০৪১, কটকসই উন্নেন অিীষ্ট এিাং িাাংলামদশ ি-দ্বীপ 

পভরকল্পনা ২১০০ িাস্তিােমনর লমক্ষয সরকার কর্তযক গৃহীত কার্ যক্র সমূহ  াঠ পর্ যামে িাস্তিােমন কজলা প্রশাসন 

িামগরহাট কাজ কমর র্ামচ্ছ। উক্ত জাতীে পভরকল্পনাসমূমহর উপর ভিভি কমর িামগরহাট কজলামক একটি আধুভনক 

সুভিিা সম্বভলত, জনিান্ধি ও তথ্য প্রযুভক্তমত সমৃদ্ধ করমত সরকারী কসিা জনগমনর কদাড়মগাড়াে কপৌুঁোমনার জমন্য গৃহীত 

কার্ যক্রম র অভিকাাংশই ইমতা মধ্য সিন্ন হমেমে। ভডভজটাল িাাংলামদশ ভিভন যামণ কজলার ৭৮টি ভডভজটাল কসন্টার 

কজলার প্রতযন্ত অঞ্চমলর জনসািারণমক ই-কসিা প্রদানসহ ভনেভ ত ওমেি কপাট যাল হালনাগাদ করা হমচ্ছ। তথ্য প্রযুভক্ত 

কক্ষমত্র রূপকল্প-২০২১ িাস্তিােমনর জন্য ন্যাশনাল ওমেি কপাট যাল কর  ওোমকযর আওতাে কজলা, উপমজলা, ইউভনেন 

কপাট যাল বতভর করা হমেমে। সকল কসিা সহভজকরমণর অাংশ ভহমসমি কজলা প্রশাসমনর কসিাভিভিক ভসটিমজন িাট যার 

প্রণেন করা হমেমে এিাং তা অভিমসর সা মন দৃে ান স্থামন প্রদশ যন করা হমেমে। জনগমণর কদাড়মগাড়াে কসিা 

কপৌুঁোমনা ভনভশ্চত কমল্প এিাং নাগভরক কসিামক আরও গভতশীল করার জন্য ভডভজটাল পদ্ধভতমত খভতোন প্রদান করা 

হমচ্ছ। কজলার  ানিসিদমক দক্ষ ও স মোপমর্াগী কমর গমড় কতালার জন্য ভিভিন্ন ইনহাউজ প্রভশক্ষমণর পাশাপাভশ 

ভনেভ ত আইভসটি ভিষেক প্রভশক্ষণ কদো হমচ্ছ। কজলাে সরকামরর অগ্রাভিকারমূলক প্রকমল্পর ভিপরীমত অভিগ্রহনকৃত 

র্ভভ র ক্ষভতপূরমণর অি য িাভড় িাভড় ভগমে কিক প্রদান করা হমচ্ছ এিাং সম্পূণ য প্রভক্রোটি অনলাইনভিভিক করা হমেমে। 

িমল ক্ষভতগ্রস্ত ব্যভক্ত কর্মকান জােগা হমত ক্ষভতপূরণ প্রাভপ্তর আমিদন দাভখল করমত পারমে। কস আমলামক আমিদমন 

প্রদি ক ািাইল নাম্বামর স্বোংভক্রেিামি এস.এ .এস এর  াধ্যম  শুনানী ও কিক প্রাভপ্তর তাভরখ সিমকয জানমত পারমে। 

িমল স ে, খরি ও র্াতাোত পূমি যর তুলনাে অমনকাাংমশ হ্রাস কপমেমে। অভিকন্তু কর্ ককান স ে সাংভিষ্ট ওমেিসাইমট 

লগইন কমর কর্ ককান ক্ষভতগ্রস্ত ব্যভক্ত তাঁর আমিদমনর হালনাগাদ অিস্থা িাক করমত পারমে। এোড়া প্রকল্প এলাকাে ‘ 

অনলাইমন অভিগ্রহণকৃত জভ র ক্ষভতপূরণ প্রদান কার্ যক্র  ‘ সিভকযত ভিষমে প্রভশক্ষণ প্রদান কমর কসিা গ্রহীতামক 

সম্যক িারণা প্রদান করা হমেমে। কজলার প্রাকৃভতক এিাং ঐভতহযগত পর্ যটন স্থানসমূমহর েভি ভিভিন্ন দৃে ান স্থামন 

প্রদশ যমণর  াধ্যম  আগত দশ যনািীমদর সা মন কজলার ইভতহাস, ঐভতহয ও পর্ যটন কক তুমল িরা হমচ্ছ। এোড়াও ভনম্নরূপ 

কার্ যক্র সমূহ িাস্তিাভেত হমি: 

 তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্তর  াধ্যম  দ্রুত ও স্বল্পত  স মের  মধ্য অভিকতর স্বচ্ছতার সামি জনগমণর প্রাপ্য কসিা 

ভনভশ্চত করা। 

 কজলার জীি বিভিত্রয রক্ষা ও খাদ্য ভনরাপিা ভনভশ্চতকরমণর লমক্ষয পভরমিশ িান্ধি প্রযুভক্তর ব্যিহার এিাং লিনাক্ততা 

প্রিণ উপমজলাসমূমহ সুমপে পানীে জমলর সুব্যিস্থা ভনভশ্চতকরণ।  

 র্ভভ  অভিগ্রহমণর িমল ক্ষভতগ্রস্ত ব্যভক্তমদর অনলাইমন আমিদন গ্রহণ এিাং ক্ষভতপূরমণর অি য িাভড় িাভড়  ভগমে কিক 

ভিতরণ ভনভশ্চতকরণ।  

 জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ামনর জেশতিাভষ যকী ‘ মুভজিিষ য’ কক সা মন করমখ গৃহহীনমদর গৃহ এিাং 

আেেন প্রকমল্পর পুনিাস যন ভনভশ্চত ব্যিস্থা গ্রহণ। 

 

SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ভিমশষ ক যপভরকল্পনা : 
 

 SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযন ভনভশ্চত করার জন্য কসভ নার ক যশালার আমোজন । 

 ভিক্ষুক মুক্তকরণ ক যসূভি িাস্তিােন। 

 আ ার িাভড় আ ার খা ার প্রকল্প িাস্তিােন। 

 আেেণ প্রকমল্পর আওতাে ‘জভ  আমে ঘর কনই’ ব্যভক্তমদর গৃহ ভন যাণ কমর কদো। 

 স্যাভনমটশন কার্ যক্র  ও টিকাদান ক যসূভি  ভনটভরাং। 

শৃঙ্খলাজভনত  ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  :  
 

প্রিান ন্ত্রীর ভনমদ যশনা ক াতামিক কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে দুনীভত প্রভতমরামি র্িার্ি কার্ যক্র  িল ান আমে। সকল উপমজলা ভনি যাহী 

অভিসারবৃন্দমক এ ভিষমে ভনমদ যশনা প্রদান অব্যাহত আমে। কজলা ও উপমজলা পর্ যামে আইন-শৃঙ্খলা কভ টির ভনেভ ত সিার  াধ্যম  

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরািমূলক আমলািনা, ভসদ্ধান্ত গ্রহণ ও িাস্তিােন। সন্ত্রাস ও জভেিাদ প্রভতমরামি ইউভনেন পর্ যাে কিমক উপমজলা 
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পর্ যামে সিা স ামিমশর  াধ্যম  জনসািারণমক অিভহত করা হমচ্ছ। জনসমিতনা বৃভদ্ধ এিাং ক ািাইল ককামট যর  াধ্যম  আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রহণ 

করা হমচ্ছ। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  :  

 র্ভভ  অভিগ্রহমণর িমল ক্ষভতগ্রস্ত ব্যভক্তমদর অনলাইমন আমিদন গ্রহণ এিাং ক্ষভতপূরমণর অি য িাভড় িাভড়  ভগমে কিক ভিতরণ 

ভনভশ্চতকরণ। এ োড়া এল এ কিক শতিাগ অনলাইমন  াধ্যম  প্রদামনর গৃহীত হমেমে । 

  ানসম্মত ভশক্ষা ভিস্তামর এিাং এসভডভজ এর অভিষ্ট-৪ অজযমন কজলা প্রশাসন, িামগরহামটর ইমনামিশন ভহমসমি ভশক্ষািীমদর জন্য 

‘স্বেিারী’ পুভস্তকা প্রণেন ও ভনেভ ত প্রভতমর্াভগতার আমোজন, সি যসািারমণর ভিমনাদমনর জন্য ভডভস ইমকা-পাকয ভন যামণর উমদ্যাগ গ্রহণ 

এিাং িামগরহাট কজলামক ভিক্ষাবৃভিমুক্তকরণ এিাং দুস্থ, অসহাে, িে:বৃদ্ধ ভিক্ষুকমদর পুনি যাসমনর জন্য সদর উপমজলার কগাটাপাড়া 

ইউভনেমন ০.৭৪ একর জােগা জুমড় ‘শাভন্তভনিাস’ নাম  ভিক্ষুক পুনি যাসন ককন্দ্র স্থাপমনর উমদ্যাগ গ্রহণ করা হমেমে।  

 িামগরহাট কজলার ভিক্ষুকমক ভিক্ষাবৃভি হমত মুক্ত কমর পুনি যাসন করা হমেমে। ভিভিন্ন উপকরণাভদ ভিতরণ কমর তামদর ক যক্ষ  এিাং 

কপশাজীভি ভহমসমি সা াভজক  র্ যাদাে প্রভতভষ্ঠত করা হমেমে।  

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 

 কজলা ও ও উপমজলা পর্ যামে প্রভত ামস োি সিার  াধ্যম  ক যকতযা/ক যিারীমদর ব্যাভক্তগত স স্যা কশানা এিাং স স্যার স ািান 

করার কিষ্টা করা ভিভিন্ন কল্যাণকর ভিষমে আমলািনা করা। ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ ভপ আর এল ছুটি  ঞ্জুর ও কপনশন প্রভক্রো 

দ্রুত ভনভশ্চত করা। 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের অিযন্তরীণ প্রভশক্ষণ  ম্যানুমেল ২০১৫  ক াতামিক কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে ও এর আওতািীন নেটি 

উপমজলার ৩৫ জন ক যকতযা ও ৪৫০ জন ক যিারীমক িাৎসভরক ৬০ ঘন্টা অিযন্তরীণ  প্রভশক্ষণ প্রদান করা হে। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯- এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 
 

আমিদমনর সাংখ্যা - ০৮টি, সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা- ০৬টি এিাং দামেরকৃত আভপমলর  সাংখ্যা- নাই। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 

 িামগরহাট কজলার ষাটগমু্বজ  সভজদ ও হর্রত পীর খানজাহান আলী (র) এর  াজার সাংলগ্ন এলাকাে ১,৫০,০০,০০০/- টাকা ব্যমে 

ভিো াগার ও আধুভনক কসৌিাগার ভন যাণ করা হমেমে। ষাটগমু্বজ  সভজদ সাংলগ্ন কঘাড়া ভদঘীর পামড় ওোক ওমেসহ ভিভিন্ন অিকাঠাম া 

ভন যাণ করার জন্য ৯২,০৩,৭৭২/- টাকার কার্ যক্র  শুরু হমেমে। 
 

 িামগরহাট সদর উপমজলাে জীিবিভিত্র ও পভরমিশ রক্ষা এিাং জনগমণর ভিমনাদমনর জন্য ভডভস ইমকাপাকয ভন যাণ করা হমেমে ।  
 

  াননীে প্রিান ন্ত্রীর কঘাষণা ‘মুজীিমষ য ককঊ গৃহহীন িাকমি না’  িাস্তিােমনর লমক্ষযপ্রিান ন্ত্রীর কার্ যালমের আেেণ-২ প্রকমল্পর অিীন 

‘জভ  আমে ঘর কনই’ এ ন পভরিারমক পুনি যাসমনর লমক্ষয িামগরহাট সদর উপমজলাে ০১ গুচ্ছগ্রা  সৃজনপূি যক  ৩০টি পভরিার পুনি যাসন 

করা হমেমে এিাং কজলার ০৯ উপমজলাে ৪,১৯৫টি ঘর ভন যামণর িরাে পাওো কগমে, ইমতা মধ্য ৩,৮৪৪টি ঘমরর কাজ সিন্ন হমেমে।  

িাভক ৩১৫টি ঘমরর কাজ দ্রুত ভন যামণর লমক্ষয কার্ যক্র  িল ান । 
 

 রা পাল উপমজলাে খাস জভ মত ভনভ যত ইমকাপাকয জনসািারমণর জন্য উেুক্ত কমর কদো হমেমে এিাং তা আরও সম্প্রসারমণর  

কার্ যক্র  িল ান আমে। 
 

 িামগরহামটর উমল্লখমর্াগ্য পূরাকীভতযসমূমহর সাংরক্ষণ এিাং সাংস্কার ভিষমে প্রমোজনীে ব্যিস্থা গ্রহণ, এ লমক্ষয সুন্দরিন ককভন্দ্রক 

ইমকাটুযভরজম র ব্যিস্থা গ্রহণ কমর শরণমখালা উপমজলাে ইমকাপাকয ভন যামণর কাজ িল ান 

 

কজলা:  সাতক্ষীরা 

২০১৯-২০  অি যিেমরর  কার্ যািভল :  

 কজলার আন্তঃভিিাগীে ক যকামন্ডর স ন্বে এিাং  াননীে প্রিান ন্ত্রীর প্রভতশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ কজলার প্রিান উন্নেন 

ক যকাণ্ড িাস্তিােমন স ন্বেকারীর দাভেত্ব পালন; 

 সরকার কর্তযক কৃভষ, স্বাস্হযমসিা ও জনস্বাস্হয, পভরিার পভরকল্পনা, নারী ও ভশশু, ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রািভ ক ও 

গণভশক্ষা এিাং ভশক্ষা ভিষেক গৃহীত সকল নীভত ালা ও ক যসূভির সুষ্ঠু িাস্তিােন, তত্ত্বািিান, পভরিীক্ষণ ও 

স ন্বেসািন; 
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 দুমর্ যাগ ব্যিস্হাপনা এিাং ত্রাণ ও পুনি যাসন কার্ যক্র  গ্রহণ, ভজআর,টিআর, কাভিখা, কাভিটা, ভিভজভড, ভিভজএি, অভত 

দভরদ্রমদর জন্য ক যসৃজন ক যসূিী ইতযাভদ কার্ যক্র  িাস্তিােন, তত্ত্বািিান ও পভরিীক্ষণ; 

 র্ভ-প্রাকৃভতক বিভশষ্টযসমূহ সাংরক্ষণসহ পভরমিশ দূষমণর িমল সৃষ্ট জলিায়ু পভরিতযমনর ভিরূপ প্রিাি ক াকামিলাে 

জনসমিতনতা সৃভষ্ট,িনােন,ভিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও িাস্তিােমন সাভি যক সহােতা করা এিাং সাভি যক স ন্বে সািন ও 

পভরিীক্ষণ; 

 সা াভজক ভনরাপিা ও দাভরদ্রয ভিম ািমন ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিাগ কর্তযক গৃহীত ন্যাশনাল সাভি যস ক যসূভি, আ ার িাড়ী 

আ ার খা ারসহ ভিভিন্ন  প্রকল্প িাস্তিােমন সাভি যক সহােতা প্রদান ও কার্ যকর স ন্বে সািন; 

 কজলার রাজস্ব প্রশাসমনর সাভি যক ভনেন্ত্রণ, তত্ত্বািিান এিাং পভরিীক্ষণ; 

 কজলা ম্যাভজমেভস ও ভনি যাহী ম্যাভজমেভস সিভকযত র্ািতীে ক্ষ তা প্রমোগ, ক ািাইল ককাট য পভরিালনা, কজলার সাভি যক 

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূি যক জনজীিমন স্বভস্ত আনেন এিাং ভিভিআইভপমদর ভনরাপিা সাংক্রান্ত কার্ যািভল : 

 জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল িাস্তিােন এিাং অভিমর্াগ ভনষ্পভি ব্যিস্হাপনার আওতাে অভিমর্াগ ভনষ্পভি; 

 ভিভিন্ন সা াভজক স স্যা কর্ ন কর্ৌন হেরাভন, নারী ভনর্ যাতন,  াদক কসিন, কিারািালান, কর্ৌতুক, িাল্যভিিাহ, দুনীভত 

ইতযাভদ  প্রভতমরাি/ভনরসমন কার্ যক্র  গ্রহণ; 

 স্থানীে সরকার সাংক্রান্ত কার্ যক্র  : 

 প্রিাসীমদর ডাটামিস প্রস্তুত, ভিমদশগা ী ব্যভক্তমদর প্রতারণা ও হেরাভন প্রভতমরাি এিাং   ানি পািার করািসহ প্রিাসী 

কল্যামণ র্ািতীে কার্ যক্র  গ্রহণ; 

 এনভজওমদর কার্ যক্র  তদারভক ও স ন্বে, এনভজও কার্ যক্রম র ওিারল্যাভপাং প্রভতমরামি ক যমক্ষত্র ভনি যারমণ  তা ত 

প্রদান এিাং এনভজওমদর অনুকূমল োড়কৃত অমি যর পভরিীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্ যক্র  পভরদশ যন/দশ যন; 

 জাতীে ই-গিযমনন্স কার্ যক্র  িাস্তিােন; কসিা পভদ্ধত সহজীকরণ, কসিা প্রদান প্রভতশ্রুভত অনুর্ােী কসিা প্রদান, কজলা 

তথ্য িাতােন হালনাগাদকরণ, কসাস্যাল ভ ভডো ব্যিহার এিাং ভিভিন্ন পর্ যামে তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্তসহ অন্যান্য 

ভিষমে প্রভশক্ষণ কার্ যক্র  পভরিালনা ও তদারভক। 

আন্তজোরিক সংস্থাসমূয়ির সয়ঙ্গ রদ্বপারক্ষক আয়লািনা/সময়িািা স্মারক/চুরক্ত এবং তবয়েরশক সফয়র অরজেি সফলিার রববরণ : 

 ভিগত ০৭ নমিম্বর ২০১৯ তাভরমখ িারমতর পভশ্চ িে রামজযর উির িভব্বশ পরগনা কজলার িারাসাত-এ  িাাংলামদশ ও 

িারমতর  মধ্য কজলা প্রশাসক ও কজলা ম্যাভজমেট পর্ যামে ক্লাোর-১ এর কর্ৌি সী ান্ত বিঠক অনুভষ্ঠত হে। উক্ত বিঠমক 

সাতক্ষীরা কজলার প্রভতভনভি দল অাংশগ্রহণ কমরন। 

উক্ত তবঠয়ক রনম্নবরণ েি রবষে রনয়ে গুরুেপূণ ে আয়লািনা িে এবং প্রয়োজনীে রসিান্ত গ্রিণ করা িে : 

 Preparation of Standard Operating Procedure for immersion of idol of Godness Durga 

over river Ichchamoti 

 Border issue at Panitor village 

 Prevention of women and child trafficking 

 Prevention of smuggling of narcotics and psychotropic substances 

 Handing over the citizens of both countries(Bangladesh and India) under detention and 

waiting for release at jail custody after completion of imprisonment 

 Reconstruction, repairing and maintanance of Border Pilllars 

 Joint reconnaissance, survey, mapping and demarcation of river Ichamati, Betna and 

other rivers on bith sides and renovation/repair of the embankment of the Ichamati 

rever 

 Review of development Works within 150 yards of international boundry 

 Issue related to Benapole and Petrapole Land Ports 

 Miscellaneous issues 
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1 শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

 কজলা আইন-শৃঙ্খলা কভ টির সিা ক াট-১০টি। 

 ক ািাইল ককামট যর সাংখ্যা-১৫১৬,  া লার সাংখ্যা-৩৩১৬, দভন্ডত ব্যভক্তর সাংখ্যা-৩৪৫৬, কারাদন্ড-১৭৫, জভর ানা-

৮৮,৬৯,০১৩/-টাকা। 

 সাতক্ষীরা কজলাে দুনীভত ভিমরািী সিা, ক যকতযা – ক যিারীমদর দুনীভত ভিমরািী শপি এিাং স্কুল কমলমজর 

ভশক্ষািীমদর দুনীভত মুক্ত স াজ গড়ার প্রতযেী সিা অনুভষ্ঠত হমেমে। 

2 ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কমরানািাইরাস (ককাভিড-১৯)  হা ারী কিমক সুরক্ষার জন্য কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে িত্বমর ৩টি 

ওোসিক স্থাপন করা হমেমে।  াস্ক ও স্যাভনটাইজার সরিরাহ করা হমেমে এিাং স্বাস্থযভিভি ক মন িলার জন্য ভনমদ যশ কদো 

হমেমে। 

মাঠ পর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম : 

 মুরজব বয়ষ ে ১৪০০ আইটি েক্ষ জনবল গয়ে থিালার কার্ েক্রম শুরু করা িয়েয়ি। 

 থজলাে সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন মেলা থফলার ঝুরে স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 মুরজব বয়ষ ে থজলার সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন রক্লন কোম্পাস রগ্রন কোম্পাস কম েসূিী গ্রিণ করা িে।  

 মুরজব বয়ষ ে থজলার সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন থেোল পরত্রকা এবং বঙ্গবন্ধু স্মররণকা (সামথ্যে অনুর্ােী) প্রকায়শর জন্য 

অনুয়রাধ পত্র থপ্ররণ করা িে।  

 প্ররি বুধবার থজলা প্রশাসয়কর সঞ্চালনাে 'মুরজব বষ ে িারুয়ন্যর ভাবনা' শীষ েক অনুষ্ঠান িলমান রয়েয়ি র্া িরুনয়ের 

মায়ি মুরজববয়ষ ের রবষয়ে ব্যাপক আগ্রয়ির  

সািক্ষীরা থজলাে ২০১৯-২০ অে েবিয়র উিারকৃি খাস জরম : 

 ক াট খাস জভ  উদ্ধার =৭৮.৩৬ একর, অকৃভষ খাস জভ  = ৫.৭৮ একর এিাং কৃভষ খাস জভ  = ৭২.৫৮ একর। 

কজলা: নড়াইল 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল: 

 অসহাে ও আেেহীনমদর জন্য শাভন্ত ভনিাস ভন যাণ;    

 নড়াইল ভিত্রা নদীর পামড় হাটিাভড়ো জভ দার িাভড়মত ‘‘হাটিাভড়ো জভ দারিাভড় ভডভস পাকয ভন যাণ’’  

 কজলা ও উপমজলা পর্ যামে সকল ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন িেিন্ধু ও মুভক্তযুদ্ধ কণ যার স্থাপন;    

 ''তারুমণ্যর শভক্ত িাাংলামদমশর সমৃভদ্ধ” এ কলাগানমক সা মন করমখ যুি স াজমক কযাপাভসটি প্রভশক্ষণ প্রদান কমর 

সুশৃঙ্খল এিাং উৎপাদনমুখী জনশভক্তমত রুপান্তর;  

 “আ ার গ্রা  আ ার শহর” এ কলাগানমক সা মন করমখ প্রভতটি গ্রাম  আধুভনক নগর সুভিিা সম্প্রসারণ অগ্রগভত :  

৮০% প্রাপ্ত ডাক শতিাগ ই-িাইভলাং ভসমেম  আপমলাডকরণ ও ভনষ্পভিকরণ;    অগ্রগভত :  ১০০% ভিক্ষুকমুক্ত 

কার্ যক্র  কটকসইকরণ;   

 কজলার সকল সরকাভর প্রভতষ্ঠামন কড-ককোর কসন্টার স্থাপন;     

 কজলার র্ভভ  ব্যিস্থাপনার সামি সিৃক্ত সকল ক যিারীমক কভিউটার প্রভশক্ষণ প্রদান;   

 কজলার অন্তগ যত খাস পুকুরসমূমহর তাভলকা প্রণেন ও সাংস্কার; 

 নড়াইল সদর উপমজলা র্ভভ  অভিমসর ভ উমটশনসহ অন্যান্য আমিদন অনলাইমন গ্রহণ ও ভনষ্পভি;   

 নড়াইল কজলামক গৃহহীনমুক্তকরণ : 

 ভশক্ষার  ান বৃভদ্ধকমল্প ভিদ্যালমে  াভিভ ভডো ক্লাশরু  িালুকরণ/বৃভদ্ধকরণ।  

২০২০-২১ অি যিেমর ক যপভরকল্পনা : 

 িেিন্ধু ও মুভক্তযুমদ্ধর কিতনা সমুন্নতকরণ; 

 কজলার আইন শৃঙ্খলা পভরভস্থভত সমুন্নতকরণ; 

 নড়াইল কজলামক  াদক ও িাল্যভিিাহ মুক্তকরণ; 
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 নড়াইলমক পর্ যটন সম্ভািনা ে কজলাে পভরণতকরণ; 

 যুিস াজমক তথ্য প্রযুভক্ত ও আইভসটিমত দক্ষ  ানিসিমদ রূপান্তরকরণ; 

 ভিষমুক্ত শাকসিভজ ও িলমূমলর প্রদশ যনী েট বতরী, উৎপাদন এিাং িাজারজাতকরমণর ব্যিস্থাকরণ; 

 কৃভষ ভিভিক ভশল্প কারখানা স্থাপমন ভিভনমোগ উৎসাভহতকরণ; 

  ানসম্মত ভশক্ষা ভনভশ্চতকরণ; 

 গৃহহীনমুক্ত নড়াইল কজলা গঠন; 

 ভিক্ষুক পূনি যাসন কার্ যক্র  কটকসইকরণ; 

 সরকার ভনি যাভরত "আ ার গ্রা  আ ার শহর"ক যসূভি  িাস্তিােমন প্রভতটি গ্রাম  আধুভনক নগর সুভিিা সম্প্রসারণকরণ; 

 উদ্ভািন ও আইভসটির ব্যিহার বৃভদ্ধকরণ; 

 ক্রীড়া ও সাংস্কৃভতর ভিকাশ সািন; 

 ই-িাইভলাং কার্ যক্র  র্িার্িিামি িাস্তিােন; 

 র্ভভ  প্রশাসন ও ব্যিস্থাপনাে গভতশীলতা আনেন; 

  হাসড়মকর পামশ অবিি স্থাপনা অপসারণসহ  হাসড়ক র্ানিাহন িলািমলর উপমর্াগী কমর গমড় তুমল পভরকভল্পতিামি 

 হাসড়কগুমলা সাংরক্ষণ; এিাং 

 স্থানীে সরকার প্রভতষ্ঠানসমূহ কার্ যকরকরণ। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা : 

 উপমজলা ও ইউভনেন পর্ যামে সিা/মসভ নার অনুষ্ঠান, 

 কজলার প্রভতটি ওোমড য ওোড য সিার  াধ্যম  জনগণমক সিৃক্ত কমর অগ্রাভিকারভিভিক উন্নেন পভরকল্পনা গ্রহণ ও 

পর্ যােক্রম  িাস্তিােন, 

 ইউভনেন পর্ যামে স্বাস্থযমসিা ভনভশ্চতকরমণর জন্য ইউভনেন স্বাস্থয ক মেি ও কভ উভনটি ভক্লভনকগুমলা ভনেভ ত 

পভরদশ যন ও তত্ত্বািিান, 

 তথ্য প্রযুভক্ত ব্যিহামরর  াধ্যম  গুণগত ভশক্ষা ভনভশ্চতকরণ, 

 কজলা ও উপমজলাে নারী উন্নেন কিারাম র সহমর্াভগতাে ভপভেমে পড়া ও ভনর্ যাভততা নারীমদর আেিি যক প্রভশক্ষমণর 

 াধ্যম  জীিন ান উন্নেন ও ক্ষ তােন, 

 ‘ভক্লন নড়াইল ভগ্রন নড়াইল’ ক যসূভির  াধ্যম  স্থানীে জনপ্রভতভনভি, রাজবনভতক ব্যভক্তিগ য ও গণ্য ান্য ব্যভক্তগমণর 

সহােতাে সা াভজক িনােন কার্ যক্র  গ্রহণ ও পভরমিমশর কটকসই উন্নেন সািন; 

 নদী দখল ও দূষণমরামি কার্ যকর পদমক্ষপ গ্রহণ। 

 স্থানীে কৃভষ পণ্য উৎপাদন বৃভদ্ধ, িাজারজাতকরণ ও উদ্বৃি কৃভষজ পমণ্যর শতিাগ ব্যিহার ভনভশ্চতকরমণ অযামগ্রা ইন্ডাভে 

গমড় কতালার  াধ্যম   আত্মক যসাংস্থান সৃভষ্টকরণ; 

 কৃভষ ভিভিক ভশল্প স্থাপন এিাং 

 প্রাকৃভতক জলাশেসমূহ সাংরক্ষণ কমর পুভষ্ট ান ভনভশ্চতকরমণ  ৎস্য িাষ বৃভদ্ধ করা এিাং ক যসাংস্থান সৃভষ্ট করা 

দপ্তর/সাংস্হাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ: 

 কজলার উন্নেন কার্ যক্র সমূমহর স ন্বেসািন; 

 ভশক্ষার গুণগত  ান উন্নেমনর  াধ্যম   ানিসিমদর উন্নেন; 

 জনশৃঙ্খলা ও জনভনরাপিা সুসাংহতকরণ; 

 আইভসটির ব্যিহার বৃভদ্ধকমর ই-িাইভলাং কার্ যক্র  িাস্তিােন এিাং র্ভভ  প্রশাসন ও ব্যিস্থাপনাে গভতশীলতা আনেন; 

 নড়াইলমক পর্ যটন সমৃদ্ধ কজলা ভহমসমি গমড় কতালা;  

 মুভক্তযুমদ্ধর কিতনা প্রভতষ্ঠাকরণ এিাং মুভজিিমষ যর ক যসূভি িাস্তিােন; 

 ইমনামিশমনর  াধ্যম  পািভলক সাভি যস সহজীকরণ এিাং  

 ভসটিমজন জান যাভলজ  ও কসাস্যাল ভ ভডো ব্যিহামরর  াধ্যম  নাগভরকমদর ভিভিন্ন স স্যা স ািান ও নাগভরক কসিা 

প্রদান। 
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শৃাংখলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি  গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ভিভিন্ন সমিতনতামূলক ক যসূভি কর্ ন িাল্যভিিাহ,  াদক, ইিটিভজাং প্রভতমরামি ক ািাইল ককাট য পভরিালনাসহ ক ািাইল 

ককাট য আইন ২০০৯ এর তপভসলর্ভক্ত অন্যান্য সকল আইমন ক ািাইল ককাট য পভরিালনা; 

 কজলা উন্নেন স ন্বে সিার ভসদ্ধান্তসমূহ িাস্তিােন এিাং ভিভিন্ন উন্নেনমূলক কার্ যক্র  পভরদশ যন; 

 র্ভভ  প্রশাসন ও ব্যিস্থাপনাে স্বচ্ছতা ও গভতশীলতা আনেন; 

 অভিগ্রহণকৃত র্ভভ র ক্ষভতপূরমণর আমিদন ভনষ্পভিকরণ; 

 (কমলজ,  াধ্যভ ক ভিদ্যালে, ও  াদ্রাসার ভশক্ষক, অভিিািক, োত্রোত্রী,  সভজমদর ই া  এিাং স্থানীে জনগণমক ভনমে 

সন্ত্রাস ও জভেিাদ প্রভতমরামি দাভেত্ব ও কতযব্য ভিষেক সিার আমোজন;  

 র্ভভ  ক লার আমোজন; 

 ইমনামিশমনর  াধ্যম  পর্ যােক্রম  পািভলক সাভি যসসমূহ সহজীকরণ;  

 ভসটিমজন জান যাভলজ  ও কসাস্যাল ভ ভডো ব্যিহামরর  াধ্যম  নাগভরক কসিা প্রদান;  

 ক ািাইল ককাট য আইন ২০০৯ এিাং ই-ক ািাইল ককাট য সিমকয ভিজ্ঞ ভনি যাহী ম্যাভজমেট ও কিঞ্চ সহকারীমদর অাংশগ্রহমণ 

ভিমশষ প্রভশক্ষণ আমোজন;  

 র্ভভ  প্রশাসমনর কামজর গভতশীলতা আনেমনর লমক্ষয কজলা পর্ যামে কেষ্ঠ সহকারী কভ শনার (র্ভভ ), কেষ্ঠ ইউভনেন র্ভভ  

উপ-সহকারী ক যকতযা, কেষ্ঠ ইউভনেন র্ভভ  সহকারী ক যকতযা এিাং কেষ্ঠ সামি যোরমক সম্মননা প্রদান; 

 কজলা র্ভভ  ব্যিস্থাপনা কার্ যক্র  ভিষমে বত্র াভসক  র্ভভ  িাতযা প্রকাশ এিাং ওমেিসাইমট আপমলাডকরণ;  

 Online Complainn Management System িালুকরণ; 

 কসিা গ্রহীতামদর জন্য ওোন েপ সাভি যস িালুকরণ এিাং 

 ভডভজটাল করকড যরু  ব্যিস্থাপনা। 

ই-গিমন যন্স /ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ইউভনেন ভডভজটাল কসন্টার হমত ই-নাগভরক কসিা প্রদান অথ্যযাৎ অনলাইমনর  াধ্যম  নাগভরক সনদপত্র, িাভরভত্রক 

সনদপত্র, ওোভরশ সনদপত্র এিাং কিডলাইমসন্স প্রাভপ্ত ভনভশ্চতকরণ; 

 উদ্ভািনী ও আইভসটির ব্যিহার বৃভদ্ধ কমর পর্ যােক্রম  কজলার সকল ক যকতযা/ক যিারীমক ই-নভি ব্যিস্থাপনা ভিষমে 

প্রভশক্ষণ; 

 গ্রা ীণ যুিক ও কৃভষ উমদ্যাক্তামদর প্রভশক্ষণ ভদমে উৎপাদনশীল ক যসাংস্থামনর ব্যিস্থাকরণ 

 প্রভশক্ষমণর  াধ্যম  নারীমদর ক যসাংস্থান ও নারীমদর সক্ষ তাবৃভদ্ধকরণ; 

 নড়াইল কজলামক পর্ যটন সমৃদ্ধ কজলা ভহমসমি গমড় কতালা ; 

 কজলার সকল ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন সঠিক  াপ ও রাং এর জাতীে পতাকা উমিালন এিাং শুদ্ধিামি জাতীে সেীত পভরমিশন; 

 উৎপাদনমুখী শভক্তমত রুপান্তরকরণ; 

 কজলার প্রভতটি ইউভনেমন একটি প্রািভ কভিদ্যালেমক  মডল ভিদ্যালমে পভরণতকরণ; 

 অভিক পভর ামণ বৃক্ষমরাপমণর  াধ্যম  সবুজ পভরমিশ সৃজন কমর বিভশ্বক তাপ াত্রা সহনীে পর্ যামে করমখ িভিষ্যত 

প্রজমের জন্য একটি সুন্দর িাসমর্াগ্য সবুজ পৃভিিী গমড় কতালা; 

 তালগাে করাপমনর  াধ্যম  ভিভিন্ন প্রাকৃভতক দুমর্ যাগ কিমক পভরমিশ ও জীিবিভিত্রমক রক্ষা করা; 

 নদী ও অন্যান্য জলাশমে কচুভরপানা পভরষ্কার অভির্ান পভরিালনার  াধ্যম  পাভনর স্বািাভিক প্রিাহ বৃভদ্ধ করা, পাভন 

দূষণমুক্ত করা,  ৎস্য প্রজনন বৃভদ্ধ করা এিাং কনৌর্ান িলািল ভনভি যঘ্ন করা;  

 অপসাভরত কচুভরপানা ভদমে কমিাে সার বতরীর  াধ্যম  কৃভষ উৎপাদন বৃভদ্ধ করা এিাং 

 সকল সরকাভর ও কিসরকাভর প্রভতষ্ঠামন এিাং ভনজ িাভড়মত োদ িাগান বতরী। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 
 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের সকল ক যকতযা ও ক যিারীমদর ৬০ ঘন্টা কমর প্রভশক্ষণ প্রদান; 

 ক যভিভিক কসিা ভিিাজন িাট য প্রণেন। 

 কসিা সহজীকরণ (ভডভজটাল হাভজরা, পভরিেপত্র বতভর, রন্টমডস্ক স্থাপন ও ভসভস কযাম রা স্থাপন) 
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 প্রভত ামস  াসমসরা ক যিারী ভনি যািন, সনদ ও পুরস্কার প্রদামনর  াধ্যম  কম য উৎসাভহতকরণ। 

 কামলক্টমরট স্কুল প্রভতষ্ঠাকরণ।     

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  :  
 

ক াট আমিদমনর সাংখ্যা: ১৯টি, সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা: ১৯টি এিাং তথ্যকভ শন িরাির দামেরকৃত আভপমলর সাংখ্যা : নাই। 

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  মতা অন্য ককান ভিষে :  

 তথ্য প্রযুভক্ত ব্যিহামরর  াধ্যম  ভশক্ষার গুণগত ান উন্নেমনর জন্য ভিভিন্ন ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন  াভিভ ভডো প্রমজক্টর, 

ল্যাপটপসহ অন্যান্য ভশক্ষা উপকরণ ভিতরণ; 

 ‘ভক্লন নড়াইল ভগ্রন নড়াইল’ ক যসূভির  াধ্যম  নড়াইল কজলামক পভরচ্ছন্ন ও সবুজ নগরী ভহমসমি গমড় কতালার জন্য  

 কজলার ভিভিন্ন স্থামন ১০ (দশ) লক্ষাভিক বৃমক্ষর িারা করাপণ এিাং কজলার ভিভিন্ন পমেমন্ট ডােভিন স্থাপন,  

 সমিতনতামূলক সিা অনুষ্ঠান ও পভরষ্কার পভরচ্ছন্নতা কার্ যক্র  পভরিালনা; 

 িাল্যভিিাহ প্রভতমরামি সকল িাভলকা  াধ্যভ ক ভিদ্যালে,  াদ্রাসা ও কমলমজ সমিতনতামূলক সিার আমোজন করা; 

 কমলজ,  াধ্যভ ক ভিদ্যালে ও  াদ্রাসার ভশক্ষক এিাং  সভজমদর ই া মদর জন্য সন্ত্রাস ও জভেিাদ প্রভতমরামি দাভেত্ব 

ওকতযব্য ভিষেক সিা আমোজন এিাং 

 গৃহহীন পূনি যাভসত ব্যভক্তমদর (প্রাক্তন ভিক্ষুক) গৃহ ভন যামণর  াধ্যম  আিাসমনর ব্যিস্থাকরণ।   

 এ কজলাে এস.এ. অযান্ডটি অযাক্ট অনুর্ােী উদ্ধারকৃত খাস জভ র ক াট পভর াণ- ০.১৯১৫ একর।  
 

কজলা: ভ নাইদহ 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

র্ভভ  উন্নেন কর:  র্ভভ  উন্নেন কর িািদ ৭,৫২,৫৯,৭৮০/-টাকা আদাে হমেমে। ভিগত িেমর আদাে হমেভেল ৭,৯২,২৭,৮১১/-

টাকা। ককাভিড-১৯ এর কারমণ ২  াস অভিস িন্ধ িাকাে প্রাে ৫% ক   আদাে হমেমে। 

না জারী  া লা ভনষ্পভি: না জারী  া লা ভনষ্পভি হমেমে  ১৪,০৬৯টি। পূি যিতী  িেমর ভনষ্পভি হমেভেল ১৫,৯৪২টি।  ককাভিড-

১৯ এর কারমণ ২  াস অভিস িন্ধ িাকাে ১২.৭৪% ক   হমেমে। 

ভিভপ আদাে হমেমে ভিভপ আদাে হমেমে ১১,২৯,৭৫৬/- টাকা। ভিগত িেমর আদাে হমেভেল ৯৮৬৮২২/- টাকা।  ভিগত িেমরর  

তুলনাে ১২.৬৫%  কিভশ আদাে হমেমে। 

সােরাত  হাল ইজারা প্রদান কমর আদাে ৫৯টি সােরাত  হাল ইজারা প্রদান কমর আদাে হমেমে ১,৫৪,০৭,২৭২/- টাকা। ভিগত 

িেমর ১,৮৬,৭০,৩০৩/- টাকাে ইজারা হে।  এিের ০২টি সােরাত  হাল ইজারা প্রদামনর কার্ যক্র  িল ান ভিিাে ১৭%  ক  

আদাে।  ইজারা সিন্ন হমল আদাে কিশী হমি। 

ভিজ্ঞানাগার প্রভতষ্ঠা কজলা ও উপমজলা পর্ যামে একটি কমর ভিজ্ঞানাগার প্রভতষ্ঠা করা। 

লাইমেরী স্থাপন প্রমতযক উপমজলাে একটি কমর লাইমেরী স্থাপন করা। 

ওোশকণ যার স্থাপন।  াধ্যভ ক ও উচ্চ াধ্যভ ক স্তমরর সকল ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ক মেমদর জন্য পৃিক ওোশকণ যার স্থাপন করা। 

ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ওমেিসাইট িালুকরণ সকল ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ওমেিসাইট িালুকরণ এিাং ভসভস কযাম রা স্থাপন। প্রভতটি ভিদ্যালমে 

ভডভজটাল হাভজরা িালুকরণ এিাং আগ ন ও প্রস্থান ভিষমে তাৎক্ষভনকিামি ক ািাইল ম্যামসমজর  াধ্যম  অভিিািকমদর 

অিভহতকরণ। 

কৃভষ খাস জভ  িমন্দািস্তকরণ কক ভপ আই অনুর্ােী  কৃভষ খাস জভ  র্ভভ হীনমদর   াম  িমন্দািস্ত  প্রদান করা। 

ভিক্ষুকমদর পূনি যাসন ভিক্ষুকমদর পূনি যাসনপূি যক ভিক্ষুকমুক্ত করা হমি।  পূনি যাসন কার্ যক্র   প্রাে  কশষ পর্ যামে। 

ক্ষুদ্র নৃ কগাভষ্ঠর জীিনর্াত্রার  ান উন্নেন আভদিাভসমদর জীিণর্াত্রার  ানউন্নেমনর জন্য ভশক্ষা বৃভি ও আেিি যনমূলক উপকরণ 

ভিতরণ করা হমচ্ছ। 

ভশক্ষািীমদর  াম  ভশক্ষাবৃভি প্রদান ভশক্ষার  ান বৃভদ্ধর জন্য ভিভিন্ন ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ভশক্ষািীমদর  াম  ভশক্ষাবৃভি সহ ভিভিন্ন 

উপকরণ ভিতরণ করা হমচ্ছ। 

গুচ্ছগ্রা  ভন যাণ ‘জভ  আমে ঘর কনই’ ব্যভক্তমদর জন্য ঘর ভন যাণ এিাং ‘জভ   কনই ঘর  কনই’ এ ন পভরিামরর জন্য গুচ্ছগ্রা  

ভন যাণ করা হমচ্ছ। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ  গৃহীত কার্ যক্র  : 
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 ক যিারীমদর ক িািী সন্তানমদর ভশক্ষার  ান উন্নেমনর জন্য এককালীন অনুদান প্রদান করা হমেমে। 

  ভহলা ক যকতযা/ক যিারীমদর অভিস টাইম  ভশশুর র্ত্ন কনোর জন্য কামলক্টমরট সহ প্রভতটি উপমজলা পভরষদ কযািামস 

কড-ককোর কসন্টার  স্থাপন করা হমেমে।  

 ক যিারীমদর কল্যামণ কামলক্টমরট ক যিারী কল্যাণ িাে িালু আমে।  

 অভিসাস য ক্লাি, কলভডস ক্লাি ও ক যিারী ক্লাি  নাম  ভতনটি প্রভতষ্ঠান এ কামলক্টমরমট রমেমে। 

 ক যকতযা-ক যিারী স ন্বমে প্রভত িের ভশক্ষামূলক ভ্র ণ/িনমিাজমনর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হে। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : আমিদমনর সাংখ্যা-২৪টি, সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা ২৪টি এিাং ককান 

আভপল দামের হেভন। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত  উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 

িতয ামন কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে এিাং সকল উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর কার্ যালমে ই-িাইভলাং এর  াধ্যম  নভি-পমত্রর সকল কার্ যক্র  

গ্রহণ করা হমচ্ছ।  কজলার গুরুত্বপূণ য অন্যান্য দপ্তর কর্ ন- কজলা স াজমসিা অভিদপ্তর,  ভহলা ভিষেক ক যকতযার কার্ যালেসহ ভিভিন্ন সরকাভর 

দপ্তর ই নভির  াধ্যম  তাঁমদর কার্ যক্র  পভরিালনা কমর ইমতা মধ্য সুনা  কুভড়মেমে। সরকায়রর রভশন-২০২১ বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে রিনাইেি 

থজলাে ৬৭টি ইউরিরস স্থাপন করা িয়েয়ি এবং ৭৪টি ওয়েব থপাট োল তিররর কাজ সম্পন্ন িয়েয়ি। জনমসিাে প্রশাসন-এ প্রভতপাদ্যমক সা মন 

করমখ নাগভরকমদর সামি প্রশাসমনর ভ িভ্ো সৃভষ্টমত সা াভজক কর্াগামর্াগ  াধ্য  কিইসবুক এ একটি কপইজ কখালা হমেমে। District 

Administration  Jhenaidah এই কপইজ এ কজলা প্রশাসমনর নানামুখী ক যকান্ড ও কসিা সিভকযত কপাে কদো হে। জনগণ 

এমত তামদর মূল্যিান  তা ত প্রদান করমত পামরন।  ই-থমাবাইল থকাট ে সফলভায়ব পভরিালনার জন্য রিনাইেি থজলা প্রশাসন প্রধানমন্ত্রীর 

কার্ োলে থেয়ক প্রশংসাপত্র অজেন কয়রয়ি ।র্ভভ মসিা সহজ ও আধুভনকােন করমত গ্রহণ করা হমেমে ভিভিন্ন উমদ্যাগ। িতয ামন ঘমর িমসই 

করা র্াে র্ভভ র পি যার আমিদন। র্ভভ মসিা উন্নেমন জভ র পি যাসমূহ ভডভজটাভল আকযাইি করা হমেমে। ভ নাইদহ কজলা ও কজলািাসীর উন্নেমন 

কজলা প্রশাসন ভ নাইদহ ভনরলসিামি কাজ কমর র্ামচ্ছ। অনলাইয়ন নামজাররসি ভূরম সংক্রান্ত নানারবধ কম েকাণ্ড দ্রূি সম্পন্ন করার জন্য 

প্রয়িেকটি ভূরম অরফয়স ল্যাপটপ সরবরাি করা িয়েয়ি। কয়রানা ভাইরাস (থকারভি-১৯) প্ররিয়রায়ধর জন্য  রিনাইেি থজলা প্রশাসন  কার্ েকর 

পেয়ক্ষপ গ্রিণ কয়রয়ি। 

প্রভতমিদমন  উমল্লখ করার  মতা  অন্য ককান ভিষে : 
কজলা প্রশাসমনর কামজর পভরভি ও ব্যাপকতা অমপক্ষা জনিল খুিই অপ্রতুল। জনিল ভনমোমগর ভিষমে সদে দৃভষ্ট আকষ যণ করা 

হমলা। তথ্য-প্রযুভক্তর  াধ্যম  জনগণমক কসিা প্রদামনর জন্য প্রমোজনীে অিকাঠাম া ও কভিউটারসহ অন্যান্য সরিা াভদরও 

সাংকট রমেমে।  াঠ পর্ যামের নানাভিি সরকাভর ক যকান্ড পভরিালনা ও তদারভকর জন্য প্রাপ্ত িরাে  অপ্রতুল িাকাে অমনক উন্নেন 

পভরকল্পনার র্িাি য িাস্তিােন সম্ভি হমচ্ছ না। 

থজলা: মাগুরা 

২০১৯-২০ অে েবিয়রর কার্ োবরল :  

 ক ািাইল ককাট য পভরিালনা ৯৩৬টি 

 র্ভভ  উন্নেন কর আদাে ৩ ককাটি ৪৭ লক্ষ ২৪হাজার টাকা 

  াভিভ ভডো ক্লাসরু  (mmc) ২৩৭টি ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন  াভিভ ভডো ক্লাসরু  িালু রমেমে। এসি ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন 

ভনেভ ত ভডভজটাল কনমটন্ট উপস্থাপন করা হচ্ছ 

 সােরাত  হাল িমন্দািস্ত প্রদান ৫২ লক্ষ ১০ হাজারটাকা 

 কভিউটার ল্যাি ৪৬টি ভশক্ষা প্রভতষ্টামন কভিউটার ল্যাি এিাং ৩৭টি ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ভশক্ষ প্রভতষ্ঠামন কশখ রামসল 

কভিউটার ও িাষা প্রভশক্ষণ ল্যাি স্থাভপত করা হমেমে 

 র্ভভ  করকড য হালনাগাদকরণ ২০৫৮৫টি  

 প্রভশক্ষণ ক যকতযা ও ক যিারীমদর ৯০ ঘন্টা প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে 

 রন্ট কডস্ক রন্ট কডস্ক আধুভনকােন করা হমেমে। সকল সরকাভরির  ভিনামূমল্য এখামন পাওো র্াে 

 ই-নভি কার্ যক্র ই-নভির  াধ্যম  অভিমসর র্ািতীে ভিঠিপত্র উপস্থাপন ও ভনষ্পভি করা হমচ্ছ।  
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 ভসটিমজন িাট যার ভসটিমজন িাট যার প্রণেন করা হমেমে। ভসটিমজন িাট যার উেুক্ত স্থামন টানামনা হমেমে এিাং কজলার ওমেি 

কপাট যামল আপমলাড করা হমেমেগ্রা ীণ অিকাঠাম া ভন যামণর জন্য কাভিখা প্রকল্প িাস্তিােন কাভিখা প্রকমল্পর আওতাে 

১৫০ ভক.ভ  রাস্তা ভন যাণ করা হমেমে 

 গ্রা ীণ অিকাঠাম া ভন যামণর জন্য কাভিটা প্রকল্প িাস্তিােন ১২৫ ভক.ভ . রাস্তা ভন যাণ করা হমেমে 

 অভতদভরদ্রমদর জন্য ক যসাংস্হান ক যসূভি ভনমোভজত েভ ক সাংখ্যা ২৫০০০ জন  

 ওমেি কপাট যাল  াগুরা কজলাে ০৫টি কপাট যাল রমেমে। এসি কপাট যামল ২১১টি সরকাভর অভিমসর তথ্য রমেমে 

 ই-ক ইল ব্যিহার ভিভিন্ন দপ্তমর ই-ক ইমলর  াধ্যম  পত্র কর্াগামর্াগ করা হমচ্ছ।প্রভত ামস গমড় প্রাপ্ত ক ইমলর সাংখ্যা প্রাে 

১৮৫টি এিাং কপ্রভরত ক ইমলর সাংখ্যা প্রাে ১২৫টি।   

 কজলা ই-কসিা ককন্দ্র ২০১৯-২০ অি যিেমর কসিা গ্রভহতার সাংখ্যা ৫৩,৪৬৩জন 

 কিসবুমকর ব্যিহার কিসবুক ব্যিহামরর  াধ্যম  কজলা প্রশাসমনর ভিভিন্ন ক যকান্ড জনসািারণমক অিভহত করা হমচ্ছ। 

ভিভিন্ন স স্যা/অভিমর্াগ ভনপষ্ভি করা হমেমে 

 নাগভরক কসিাে উদ্ভািন ২০টি 

 ইউভনেন ভডভজটাল কসন্টার(ইউভডভস)  াগুরা কজলার ৩৬টি ইউভনেন ভডভজটালমসন্টামর কসিার তাভলকা ঝলামনা হমেমে। 

ভডভজটাল কসন্টার ম্যামনজম ন্ট ভসমেম  বদভনক তথ্য আপমলাড করা হমচ্ছ। ইউভডভসসমূমহ ৭২ জন নারী-পুরুষ 

উমদ্যাক্তার ক যসাংস্থান হমেমে 

 ভিভডও কনিামরন্স ৩১টি 

 ভজআর প্রদান ১৩২৫.৯৫০ ক .টন 

 ভিভজএি প্রদান ৩৬৬.৪০ ক .টন 

 কটে ভরভলি প্রদান ৮ ককাটি ৪৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা 

 আইভসটি ভিষেক সিা ১২টি। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা :  

 কজলার আন্তঃভিিাগীে ক যকামন্ডর স ন্বে এিাং প্রিান ন্ত্রীর প্রভতশ্রুত প্রকল্পসমূহসহমজলার প্রিান উন্নেন ক যকাণ্ড িাস্তিােমন 

স ন্বেকারীর দাভেত্ব পালন; 

 সরকার কর্তযক কৃভষ, স্বাস্হযমসিা ও জনস্বাস্হয, পভরিার পভরকল্পনা, নারী ও ভশশু, ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রািভ ক ও গণভশক্ষা 

এিাং ভশক্ষা ভিষেক গৃহীত সকল নীভত ালা ও ক যসূভির সুষ্ঠু িাস্তিােন, তত্ত্বািিান, পভরিীক্ষণ ও স ন্বেসািন; 

 দুমর্ যাগ ব্যিস্হাপনা এিাং ত্রাণ ও পুনি যাসন কার্ যক্র  গ্রহণ, ভজআর,টিআর, কাভিখা, কাভিটা, ভিভজভড, ভিভজএি, অভত দভরদ্রমদর 

জন্য ক যসৃজন ইতযাভদ কার্ যক্র  িাস্তিােন, তত্ত্বািিান ও পভরিীক্ষণ; 

 র্ভ-প্রাকৃভতক বিভশষ্টযসমূহ সাংরক্ষণসহ পভরমিশ দূষমণর িমল সৃষ্ট জলিায়ু পভরিতযমনর ভিরূপ প্রিাি ক াকামিলাে জনসমিতনতা 

সৃভষ্ট, িনােন, ভিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও িাস্তিােমন সাভি যক সহােতা করা এিাং সাভি যক স ন্বে সািন ও পভরিীক্ষণ; 

 সা াভজক ভনরাপিা ও দাভরদ্রয ভিম ািমন ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/ভিিাগ কর্তযক গৃহীত ন্যাশনাল সাভি যস ক যসূভি, আ ার িাড়ী আ ার 

খা ারসহ ভিভিন্ন  প্রকল্প িাস্তিােমন সাভি যক সহােতা প্রদান ও কার্ যকর স ন্বে সািন; 

 কজলার রাজস্ব প্রশাসমনর সাভি যক ভনেন্ত্রণ, তত্ত্বািিান এিাং পভরিীক্ষণ; 

 কজলা ম্যাভজমেভস ও ভনি যাহী ম্যাভজমেভস সিভকযত র্ািতীে ক্ষ তা প্রমোগ, ক ািাইল ককাট য পভরিালনা, কজলার সাভি যক আইন-

শৃঙ্খলা রক্ষাপূি যক জনজীিমন স্বভস্ত আনেন এিাং ভিভিআইভপমদর ভনরাপিা সাংক্রান্ত কার্ যািভল : 

 জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল িাস্তিােন এিাং অভিমর্াগ ভনষ্পভি ব্যিস্হাপনাে আওতাে অভিমর্াগ ভনভষ্পভি; 

 ভিভিন্ন সা াভজক স স্যা কর্ ন কর্ৌন হেরাভন, নারী ভনর্ যাতন,  াদক কসিন, কিারািালান, কর্ৌতুক, িাল্যভিিাহ ইতযাভদ  

প্রভতমরাি/ভনরসমন কার্ যক্র  গ্রহণ; 

 প্রিাসীমদর ডাটামিস প্রস্তুত, ভিমদশগা ী ব্যভক্তমদর প্রতারণা ও হেরাভন প্রভতমরাি এিাং   ানি পািার করািসহ প্রিাসী কল্যামণ 

র্ািতীে কার্ যক্র  গ্রহণ; 

 এনভজওমদর কার্ যক্র  তদারভক ও স ন্বে, এনভজও কার্ যক্রম র ওিারল্যাভপাং প্রভতমরামি ক যমক্ষত্র ভনি যারমণ  তা ত প্রদান এিাং 

এনভজওমদর অনুকূমল োড়কৃত অমি যর পভরিীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্ যক্র  পভরদশ যন/দশ যন; 

 জাতীে ই-গিযমনন্স কার্ যক্র  িাস্তিােন; কসিা পভদ্ধত সহজীকরণ, কসিা প্রদান প্রভতশ্রুভত অনুর্ােী কসিা প্রদান, কজলা তথ্য িাতােন 

হালনাগাদকরণ, কসাস্যাল ভ ভডো ব্যিহার, এিাং ভিভিন্ন পর্ যামে তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্তসহ অন্যান্য ভিষমে প্রভশক্ষণ কার্ যক্র  

পভরিালনা ও তদারভক। 
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েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন্নেয়নর ভরবষ্যি পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ : 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে স্থারপি করম্পউটার ল্যায়বর সম্প্রসারণ ও প্ররশক্ষণ কার্ েক্রম িলমান রাখা  

 থজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর সকল স্তয়র রসরস কোয়মরা স্থাপন 

 থজলা প্রশাসয়নর সকল েপ্তয়র থিল্প থিস্ক স্থাপন 

 রিরজটাল থরকি েরুম স্থাপন 

 কম েকিো ও কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন 

 ই-নামজারী িালুকরণ 

 টি আর প্রকয়ল্পর আওিাে দুয়র্ োগ সিনীে গৃি রনম োণ 

 আধুরনক সুয়র্াগ-সুরবধাসি গুচ্ছগ্রাম রনম োণ 

 রশক্ষা প্ররিষ্ঠানসমূয়ি রিরজটাল িারজরা িালুকরণ 

শৃঙ্খলাজরনিওদুনীরিপ্ররিয়রায়ধগৃিীিকার্ েক্রম : শৃঙ্খলা িমের দামে ০২ জন ক যিারীর ভিরুমদ্ধ ভিিাগীে  া লা িল ান রমেমে।  

কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম : 

 াগুরা কামলক্টমরট ক যিারী কল্যাণ সভ ভত গঠন করা হমেমে। ভিভকৎসা সাংক্রান্ত আভি যক সাহাময্যর আমিদনসমূহ সাংভিষ্ট উর্ধ্যতন কার্ যালমে 

কপ্ররণ করা হে। এোড়াও  ানভিক ভিমিিনাে ক যিারীমদর আমিদন সামপমক্ষ স্থানীেিামিও ভিভিন্ন স মে আভি যক সাহায্য প্রদান করা হে। 

তথ্য অভিকার আইন,২০০৯ –এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : ২০১৯-২০ অে েবিয়র থমাট প্রাপ্ত আয়বেয়নর সংখ্যা 07টি, আয়বেন রনষ্পরত্ত 

07টি, িথ্য করমশন বরাবর আরপল োয়ের- থনই। 

থজলা: কুরষ্টো 

২০১৯-২০ অে েবিয়রর কার্ োবরল : 

 নতুন সাভকযট হাউজ ভন যাণ । 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের সম্মুমখ িেিন্ধু িাস্কর্ য স্থাপন। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের সম্মুমখ িেিন্ধু  ঞ্চ ভন যাণ । 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের নীি তলাে িেিন্ধু কণ যার স্থাপন। 

 প্রশাসমকর কার্ যালে এিাং িাসিিমনর গামড যন লাইট স্থাপন। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে সা মনর দুটি পুকুর (কজাড়া পুকুর) কক ককন্দ্র কমর কসৌন্দর্ যিি যন কার্ যক্র  তিা ভডভস পাকয  ভন যাণ। 

 কজলা ও উপমজলা পর্ যামের অভিসসমূমহ কক্লাজ সাভকযট কযাম রা স্থাপন। 

 কজলা ও উপমজলা পর্ যামের অভিসসমূমহ ভডভজটাল হাভজরা প্রিতযন। 

 ২০১৯-২০ অি যিেমর ১১.১৪ একর অবিি দখলীে সরকাভর জভ  উদ্ধার এিাং তা র্ভভ হীনমদর  াম  িমন্দািস্ত প্রদান ককভপআই 

অজযন। 

 লালমনর ভ উভজো  সাংস্কার। 

 ভডভস িাাংমলার োতা স্থাপন, কসৌন্দর্ যিি যন সিাকক্ষ, অভিসকমক্ষর ইমন্টভরওর সভিতকরণ ও কনিামরন্স রুম র সাংস্কার। 

২০২০-২০২১ অে েবিয়রর কম েপররকল্পনা : 

 কগমজমটড ক যকতযামদর ডরম টভর িিন ভন যাণ। 

 কুভষ্টো কজলাে ননমগমজমটড ক যকতযা/ক যিারীমদর  জন্য ডরম টভর িিন ভন যাণ। 

 কুভষ্টো কজলা প্রশাসমকর িাস িিমন গ্যামরজ কা  পুভলশ ব্যারাক ভন যাণ। 

 ইউ,ভড,ভসর  াধ্যম  শতিাগ জভ র  াভলকমক জভ র পি যা প্রদান এিাং ভডভজটাল পদ্ধভতমত জভ র সকল করকড য 

আকযাইিকরণ। 

 উপমজলা ভিভিক ভনেভ ত ভিভডও কনিামরভন্সাং এর  াধ্যম  নাগভরক শুনাভন ও কসিা প্রদান।  

 কিসবুক তিা কসাোল ভ ভডোর  াধ্যম  জনগণমক তাৎক্ষভণক কসিা প্রদামনর কক্ষমত্র কদমশ পভিকৃৎ ভহমসমি ভিমিভিত 

কুভষ্টো কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের কসাোল ভ ভডোসহ তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্ত সাংক্রান্ত সকল কার্ যক্র  গ্রহণ। 

 ই- না জারীর  াধ্যম  জনগণমক দ্রুত কসিা প্রদান ও কযাশ কলনমদন মুক্ত র্ভভ  কসিা প্রদান । 
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 কসিা প্রদামন প্রযুভক্তর ব্যিহার ভনভশ্চত করমত কজলা ও উপমজলা পর্ যামের ১৮১ জন ক যকতযা ও ক যিারীমক ই-নভির ব্যিস্থাপনা, 

e-Mobile Court, এিাং ৬০ ঘন্টা প্রভশক্ষণ, সাভকযট হাউজ ব্যিস্থাপনা সহ প্রমোজনীে ভিষমে প্রভশক্ষণ প্রদান। 

 র্ভভ  ক লার আমোজমনর  াধ্যম  জনগণমক র্ভভ  উন্নেন কর প্রদামন উদু্বদ্ধকরণ এিাং বিষভেক জ্ঞানদান। 

 িাাংলামদশ সরকার-ইউভনমসি  কর্ৌি কার্ যক্রম র আওতাে কুভষ্টো কজলার িাল্যভিিাহ ভনমরামি ভশশুমদর সাংলাপ সাংক্রান্ত সিার 

আমোজন। 

 সা াভজক ভনরাপিার আওতাে কুভষ্টো কজলার ২২৭৩ জন ভিক্ষুকমক পুনি যাসমনর ব্যিস্থা গ্রহণ। কুভষ্টো সদর, কু ারখালী ও 

কখাকসা উপমজলাে অভতদভরদ্র ভিক্ষুকমদর ভিভিতকরমণর  াধ্যম  পুনি যাসন। 

 পর্ যটন ককন্দ্র ভহমসমি গড়াই নদীর তীমর গড়াই ভরমসাট য ভন যাণ। 

 সকল উপমজলাে জেীিাদ, সন্ত্রাসিাদ, দুনীভত ও  াদমকর ভিরুমদ্ধ সমিতনতামূলক উদু্বদ্ধকরণ সিার আমোজন করা। 

 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

ক যকতযা/ক যিারীমদর ভিরুমদ্ধদূনীভতর কারমণ ভিিাগীে  া লা রুজু করা হে । িতয ামন ০১ জন সামিযোমরর ভিরুমদ্ধ ভিিাগীে  া লা িল ান আমে । 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 

২০১৯-২০ অি যিেমর কজলা প্রশাসন হমত কিসা ভরক প্রশাসমনর িাকুভররত অিস্থাে মৃতুযিরণকারী ১১ জন ক যকতযা/ক যিারীমদর  াম  

৮৫,০০,০০০/- (পঁিাভশ  লক্ষ) টাকার কিক ভিতরণ করা হমেমে । এোড়া  াননীে প্রিান ন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহভিল হমত ১৪৫ জমনর  াম  

৬৫,৯০,০০০/-(পঁেষভি লক্ষ নব্বই হাজার) টাকার কিক ভিতরণ করা হমেমে । কজলা প্রশাসমনর ২২০ জন ক যকতযা/ক যিারীগমণর িেমর ৬০ 

ঘন্টা প্রভশক্ষণসহ ই-নভি ও আইভসটি ভিষমে প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে । কর্ সকল ক যকতযা/ক যিারী ককাভিড-১৯ করামগ আক্রান্ত হমেমেন 

তামদর ভিভকৎসার সুব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে।  

থজলা: থময়িরপুর 

২০১৯-২০ অে েবিয়রর কার্ োবরল :  

 কর ব্যিীি রাজস্ব আোয়ের পররমাণ ২০,৫৭,৮০০.০০ (কুরে লক্ষ সািান্ন িাজার আটশি) টাকা। 

 ০২(দুই) জন কম েিারীয়ক থপনশন প্রোন করা িয়েয়ি। 

 কায়লক্টয়রয়টর লাইয়ব্ররীর জন্য ৩০,০০০/-(রত্রশ িাজার) টাকার বই ক্রে করা িয়েয়ি। 

 ৩৫ (পেরত্রশ) জন র্তিীে থেরণর কম েিারীর বারষ েক থগাপনীে প্ররিয়বেন সংরক্ষণ করা িয়েয়ি। 

 ০৬ (িে) জন কম েকিোয়ক রবয়েশ প্ররশক্ষণ, ১৬ জন কম েকিো এবং ৪০ জন কম েিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

 30 (রত্রশ) জন কম েিারীয়ক ভূরম ব্যবস্থাপনা রবষেক প্ররশক্ষণ এবং সাধারণ প্রশাসন ও ই-থমাবাইল থকায়ট ে নরে ব্যবস্থাপনা রবষেক 

০৩ (রিন) রেয়নর  প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

 ই-সারভ েস এবং করম্পউটার রবষয়ে পর্ োেক্রয়ম সকল কম েিারীয়ক ০৩(রিন) রেয়নর প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

২০২০-2১ অে েবিয়র  কম েপররকল্পনা : 

 প্রয়িেক কম েিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন এর ব্যবস্থা গ্রিণ। 

 অনলাইন রভরত্তক নরে ব্যবস্থাপনা এবং কার্ েক্রম। 

 ই-সারভ েয়সর মােয়ম শিভাগ নরে রনষ্পরত্তকরণ। 

 থমাবাইল থকাট ে পররিালনার থক্ষয়ত্র এরক্সরকউটিভ ম্যারজয়িটগণয়ক যুয়গাপয়র্াগী প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রিণ। 

SDG-র লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

 োররদ্র দূরীকরণ এ থজলাে ভূরমিীনয়ের িারলকা প্রস্তুি করা িয়েয়ি এবং িায়েরয়ক পর্ োেক্রয়ম খাস জরম বরাে থেো িয়চ্ছ। 

 োররদ্র রবয়মািয়ন রভক্ষুক পুনব োসন : এ থজলাে ইয়িাময়ে ৬৮৩ জন রভক্ষুকয়ক পুনব োসয়নর লয়ক্ষে ৭,৫৩,৪৪২/- (সাি লক্ষ রিপান্ন 

িাজার িারশি রবোরিশ) টাকারআরে েক সিােিা প্রোন করা িয়েয়ি। বিেমায়ন োররদ্র রবয়মািয়ন রভক্ষুক পুনব োসয়নর কার্ েক্রম 

িলমান আয়ি। 

 গুণগি রশক্ষাোন এখন পর্ েন্ত প্রােরমক রবযালয়ে ৭২টি এবং মােরমক/উচ্চ মােরমক রবযালে ও মাদ্রাসাে ১৫০টি মারিরমরিো 

ক্লাসরুম স্থাপন করা িয়েয়ি। তিররকৃি রিরজটাল কনয়টন্ট এর মােয়ম  মারিরমরিো ক্লাসরুয়ম পাঠোন িলয়ি। এিাো এ থজলার 

সের উপয়জলাে ১০৮টি, গাংনী উপয়জলাে ১৬২টি এবং মুরজবনগর উপয়জলাে ৩৮টি প্রােরমক রবযালে রয়েয়ি। প্রােরমক ও 

মােরমক রবযালয়ের প্রাক্তন িাত্র/িাত্রী ও এলাকার রশক্ষানুরাগী ও ধনাঢে ব্যরক্তবয়গ ের সিােিাে এ থজলার৮০% রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন 

রমি-থি রমল িালু রয়েয়ি। 
 

েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন্নেয়নর  ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ : 
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 কম েকিো/কম েিারীয়ের প্ররশক্ষয়ণর জন্য থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে করম্পউটার ল্যাব স্থাপন। 

 কার্ োলয়ের রনরাপত্তা প্রািীর ও থগট তিরর। 

শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরিিেন্ত করমটি গঠন কয়র সংরিষ্ট ব্যরক্তর রবরুয়ি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রিণ।  

 ক ািাইল ককামট যর  াধ্যম  তাৎক্ষভণক ব্যিস্থা গ্রহণ ও দণ্ড প্রদান। 

 ভনজ কার্ যালমের গুরুত্বপূণ য স্থামন ভসভস কযাম রার স্থাপন করা হমেমে। 

 অর্াভিত আগন্তকমদর আগ ন এিাং উমেে সাংক্রান্ত ভিষমে করভজোর  িই রাখা হমেমে। 

 কজলা দুনীভত দ ন কভ টির সদস্যমদর কার্ যক্রম  উৎসাহ প্রদান।   

 

ই-গভয়ন েন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম : 

 ২০১৯ সামল ৫২টি ইমনামিশন আইভডো িাস্তিােন কার্ যক্র  পভিাভলত হমেমে।  

 NESS-এর  াধ্যম  শতিাগ পত্র গ্রহণ ও ভনষ্পভি করা হমচ্ছ। 

কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম :  

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ তামদর সন্তানমদরমক ভশক্ষাবৃভির আওতাে এমন তামদর পড়াশুনার ব্যেিার লাঘি করা হমচ্ছ। 

মাঠ পর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম  : 

 খননকৃত বিরি নদীর উিে তীমর বৃক্ষমরাপণ কার্ যক্র ।  

 মুক্ত জলাশেগুমলামত  ও বিরি নদীমত  ৎস্য অিমুক্তকরণ ও অিোে  কঘাষণা। 

 দভরদ্র জনমগাষ্ঠীর আভি যক উন্নেমন তামদরমক কসলাই ক ভশন, কাপড় বুনমনর সুতা, োগল ও কিড়া এিাং গিাভদ পশু প্রদান। 

 িাল্যভিিাহ প্রভতমরাি। 

 ভিক্ষুকমদর পুনি যাসন ও তামদর ক যসাংস্থামনর পদমক্ষপ গ্রহণ। 

 ক মহরপুর সদর উপমজলাে আ ঝভপ ও গাাংনী উপমজলাে িাটপাড়া নীলকুঠিমত ভডভস ইমকাপাকয স্থাপন। 

প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকান রবষে :  

 ওোন েপ সাভি যস এর কার্ যক্র  ভহমসমি কজলা করকড যরু  হমত ভডভজটাল পদ্ধভতমত জভ র সাটি যিাইড কভপ ( পি যা) সরিরাহকরণ। 

 ই-সাভি যমসর  াধ্যম  সকল প্রকার আমিদনপত্র/পত্র গ্রহণ ও নভি ব্যিস্থা কার্ যক্র  সিন্নকরণ। 

 রণ্টমডমির  াধ্যম  জনগমণর কসিা প্রদান। 

 তথ্য অভিকার আইন ক াতামিক তথ্য সরিরাহকরণ। 

 কজলা তথ্য িাতােমনর  াধ্যম  সকল প্রকার তথ্য প্রদশ যমনর ব্যিস্থাকরণ। 

 ক ািাইল র্ভভ  কসিা প্রদান।  

 িাল্যভিিাহ প্রভতমরািসাংক্রান্ত কার্ যক্র । 

কজলা: চুোডাো 

২০১৯-২০২০ অি যিেমরর কার্ যািভল :  

 জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান এর জেশতিাভষকী র্িার্ি এিাং উৎসিমুখর পভরমিমশ উদর্াপন এিাং ‘শাভন্তর দূত’ 

না ক স্মরভণকা প্রকাশ; 

 জীিননগর উপমজলাে আেেণ প্রকমল্পর জভ মত জাইকার অি যােমন ভিক্ষুক পুন যিাসন  ামকযট বতভর করা হমেমে। প্রাে ১৫ লক্ষ 

টাকা ব্যমে ভিক্ষুকমদর জন্য ২০টি কদাকনঘর কদো হমেমে এিাং তামদর প্রমতযকমক ২০,০০০/- (ভিশ হাজার) টাকা হামর পুভজ কদো 

হমেমে; উমল্লখ্য, খুলনা ভিিাগমক ভিক্ষুকমুক্ত করার ইমনামিশন কার্ যক্রম র অাংশ ভহমসমি এ কজলাে ১৫৯৫ (এক হাজার পাঁিশত 

পঁিানব্বই) জন ভিক্ষুকমক পুন যিাসন করা হমেমে;  

 পল্লী এমু্বমলন্স িালুকরণ : উপমজলা ভনি যাহী অভিসার, চুোডাো সদর এর উমদ্যামগ চুোডাো সদর উপমজলার ০২ (দুই)টি 

ইউভনেমন পল্লী এমু্বমলন্সিালু করা হমেমে, র্া স্বািাভিক স মে র্াত্রী পভরিহন করমি এিাং দরকার  ত ভসট কনিারসমনর  াধ্যম  

এমু্বমলন্স ভহমসমি কাজ করমি। পল্লী এমু্বমলন্স িালুকরণ এ কজলার সািারণ  ানুমষর জন্য আশীিাদস্বরুপ। এই এমু্বমলমন্সর  াধ্যম  অল্প 

খরমি করাগীমক কর্ ককান স ে হাসপাতামল কনওো র্ামি পল্লী অযামু্বমলন্স প্রকল্প সািারণ  ানুমষর  াম  সাড়া জাভগমেমে। এ প্রকমল্পর 

 াধ্যম  (পল্লী অযামু্বমলন্স) গ্রা ীণ স্বাস্থয কসিা ভনভশ্চত হমেমে। ভিমশষ কমর গি যিতী  ামেরা অভত অল্প স মের  মধ্য উপমজলা স্বাস্থয 

ক মেমি উপভস্থত হমে স্বাস্থয কসিা গ্রহণ করমত সক্ষ  হমচ্ছন;  
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 “দুনীভতর ভিরুমদ্ধ ভজমরা টলামরন্স” নীভত িাস্তিােমনর জন্য সরকাভর কসিা প্রদামনর কক্ষমত্র জনসিৃক্ততা, জিািভদভহতা ও সুশাসন 

ভনভশ্চত করার লমক্ষয  াননীে প্রিান ন্ত্রীর সদে ভনমদ যশনা (“দুনীভতর ভিরুমদ্ধ ভজমরা টলামরন্স”) িাস্তিােমনর ভনভ ি  প্রমোজনীে  ব্যিস্থা 

গ্রহণ করা হমেমে; 

 কজলা প্রশাসন, চুোডাোর উমদ্যামগ িেস ভিভিক ভক্রমকট টুন যাম ন্ট এিাং ব্যাডভ ন্টন কখলা অনুভষ্ঠত হমেমে;( ভিত্র-৬) 

 এ কজলাে কড-ককোর কসন্টার,  পাভখর অিোরণ্য, বৃক্ষমরাপন, কৃভষ খাস জভ মত সাইনমিাড য ভলখন এিাং সাঁতার প্রভশক্ষণ ককন্দ্র 

ভন যাণ করা হমেমে; 

 ২ে প্রজমের ভসটিমজন িাট যার প্রণেন ও িাস্তিােন ; 

 জনপ্রশাসন প্রভশক্ষণ নীভত ালা অনুর্ােী ক যকতযা/ক যিারীমদর জন্য িাভষ যক ৬০ (ষাট) ঘন্টা প্রভশক্ষণ ক যসূভি গ্রহণ; ২০১৯-২০ 

অি যিেমর ৩০০জন ক যিারীমক প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে; 

 চুোডাো সাভকযট হাউজ উর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণসহ আধুভনকােন করা হমেমে; 

 ভিভসক ভশল্প নগরী স্থাপমনর কাজ িল ান আমে; 

 কমরানা িাইরাস (মকাভিড-১৯) প্রভতমরামি  াননীে প্রিান ন্ত্রীর ৩১ দিা ভনমদ যশনা এিাং স্বাস্থয   ন্ত্রণালমের গাইড লাইন অনুর্ােী 

প্রমোজনীে সকল কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমেমে; 

 প্রভতটি ইউভনেমন ক্ষভতকর কীটনাশকমুক্ত সিভজ, কাি যাইডমুক্ত কলা ও ির াভলনমুক্ত আ  উৎপাদমনর ব্যিস্থা করা হমেমে; 

 আল ডাো উপমজলাে কশখ হাভসনা শাভন্ত ভনিামসর কাজ িল ান; 

 চুোডাো কজলার জনসািারমণর স স্যাসমূহ দূরীকরমণ অভিমর্ামগর ভিভিমত সপ্তামহ ০১ (এক) ভদন (বুিিার) ভনেভ ত গনশুনানী 

গ্রহন করা হমচ্ছ; 

 কজলার নাগভরকমদর ভিিভিমনাদন এিাং আগা ী প্রজেমক সুস্থ িারাে ভিকভশত করার জন্য চুোডাো কজলার দামুড়হুদা উপমজলার 

ভশিনগর না ক স্থামন ভডভস ইমকা পাকয স্থাপন করা হমেমে।"ভডভস ইমকাপাকয"  ভন যামণর কাজ িল ান রমেমে একটি ভিল এিাং প্রাকৃভতক 

পভরমিশসমৃদ্ধ ক াট ১২৩.২৩ একর এলাকা ভনমে ইমকাপাকযটি চুোডাো কজলা এিাং তৎসাংলগ্ন অন্যান্য কজলার নাগভরকমদর 

ভিিভিমনাদমনর স্থান ভহমসমি গমড় উমঠমে।উক্ত ভডভস ইমকা পামকয ১০৬ প্রজাভতর ১২,১৫৮ (িার হাজার একশত আটান্ন)টি প্রভসদ্ধ ও 

ভিলুপ্তপ্রাে িলজ, িনজ ও ওষুভি গাে করাপন করা হমেমে। ইমকাপামকয ভডভজটাল সামি য সিাদন ,  াোর োন প্রণেন,  ২টি কমটজ 

ভন যাণ, ২টি Eco-friendly িাউন্ডাভর ওোল ভন যাণ, ৪টি  রাইড ভন যামণর জন্য ভসভিল  ওোকয সিাদন,  ২৫০০ ভিট ওোকওমে 

ভন যাণ এিাং ৪টি ভপকভনক পষ্মটর ভন যামণর কাজ িল ান রমেমে; 

২০২০-২০২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : 

 জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান এর জেশতিাভষকী উদর্াপন উপলমক্ষ গৃহীত সকল ক যসূিীর সিল িাস্তিােন ; 

 ভডভস ইমকা পাকযমক আধুভনকীকরণ ও উন্নত ামনর পর্ যটন ও ভন যল ভিমনাদন ককমন্দ্র উন্নীতকরমণর লমক্ষয প্রণীত  াোর 

োন িাস্তিােন; 

 জাতীে কভি কাজী নজরুল ইসলাম র স্মৃভত ভিজভড়ত আটিালা ঘর সাংরক্ষণ ও নজরুল স্মৃভত গমিষণা ককন্দ্র স্থাপন; 

 কসিাপ্রািীমদর ইন্টারমনট কসিা প্রদামনর জন্য স গ্র কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে-কক ওোই-িাই (Wi-Fi) এর আওতাে 

ভনমে আসা এিাং স গ্র কজলাে ই-ইইলাইন স্থাপন; 

 নাগভরকরা ঘমর িমস র্ামত পি যা কপমত পামর কসজন্য অনলাইমন আমিদন গ্রহণ ও ১০০% িাগ পি যা সরিরামহর ব্যিস্থা 

গ্রহণ; 

 কমরানা িাইরাস (মকাভিড-১৯) প্রভতমরামি প্রমোজনীে কার্ যক্র  গ্রহণ। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা :  

 কজলার নাগভরকমদর ভিিভিমনাদন এিাং আগা ী প্রজেমক সুস্থ িারাে ভিকভশত করার জন্য চুোডাো কজলার দামুড়হুদা 

উপমজলার ভশিনগর না ক স্থামন ভডভস ইমকা পাকয স্থাপন করা হমেমে।"ভডভস ইমকাপাকয"  ভন যামণর কাজ অমনকদূর অগ্রসর 
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হমেমে। একটি ভিল এিাং প্রাকৃভতক পভরমিশসমৃদ্ধ ক াট ১২৩.২৩ একর এলাকা ভনমে ইমকাপাকযটি চুোডাো কজলা এিাং 

তৎসাংলগ্ন অন্যান্য কজলার নাগভরকমদর ভিিভিমনাদমনর স্থান ভহমসমি গমড় উমঠমে।উক্ত ভডভস ইমকা পামকয ১০৬ প্রজাভতর 

১২,১৫৮ (িার হাজার একশত আটান্ন)টি প্রভসদ্ধ ও ভিলুপ্তপ্রাে িলজ, িনজ ও ওষুভি গাে করাপন করা হমেমে। ইমকাপামকয 

ভডভজটাল সামি য সিাদন,  াোর োন প্রণেন,  ২টি কমটজ ভন যাণ, ২টি ইমকামরন্ডভল িাউন্ডাভর ওোল ভন যাণ,  ৪টি  রাইড 

ভন যামনর জন্য ভসভিল  ওোকয সিাদন,  ২৫০০ ভিট ওোকওমে ভন যাণ এিাং ৪টি ভপকভনক পষ্মটর ভন যামণর কাজ িল ান 

রমেমে; 

 জীিননগর উপমজলাে আেেণ প্রকমল্পর জভ মত জাইকার অি যােমন ভিক্ষুক পুনি যাসন  ামকযট বতভর করা হমেমে। প্রাে ১৫ 

লক্ষ টাকা ব্যমে ভিক্ষুকমদর জন্য ২০ (ভিশ)টি কদাকানঘর কদো হমেমে এিাং তামদর প্রমতযকমক ২০,০০০/- (ভিশ হাজার) 

টাকা হামর পুভজ কদো হমেমে। উমল্লখ্য, খুলনা ভিিাগমক ভিক্ষুকমুক্ত করার ইমনামিশন কার্ যক্রম র অাংশ ভহমসমি এ কজলাে 

১৫৯৫ (এক হাজার পাঁিশত পঁিানব্বই) জন ভিক্ষুকমক পুনি যাসন করা হমেমে। 

 ক্ষুিা ও দাভরদ্রমুক্ত িাাংলামদশ গড়ার লমক্ষয এ কজলাে গরীি, দু:স্থ ও অসহােমদর আত্ম ক যভনি যরশীল কমর গমড় কতালার 

উমদ্যাগ কনো হমেমে; BIDA’র উমেযামগ ২০০(দুইশত)জন উমদ্যাক্তামক প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। 

  ান সম্মত ভশক্ষা ভনভশ্চত করমত  াভি ভ ভডো ক্লামসর সাংখ্যা িাড়ামনা এিাং োত্র-োত্রীমদর বনভতক িভরত্র গঠন ও  

ভশক্ষার  ানমন্নােমন ভনভিড় তদারভকসহ ভিভিন্ন উমদ্যাগ গ্রহণ করা হমেমে। 

 নারী উন্নেন কিারাম র কার্ যক্র মক গভতশীল করাসহ নারীর ক্ষ তােমন ভিভিন্ন পদমক্ষপ কনো হমেমে। এোড়া ভপভেমে 

পড়া ভশশুমদর উন্নেমনর মূল িারাে ভনমে আসার পভরকল্পনাসহ ভলে স তাকরমণর পদমক্ষপ কনো হমেমে।  

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

দুনীভত প্রভতমরাি ভিষমে এ কজলাে  ানিিন্ধন, আমলািনা সিা, ভিতকয  প্রভতমর্াভগতা, রিনা প্রভতমর্াভগতা ও ভিভিন্ন ক যসূিী পালন করা 

হমেমে । ভিদ্যালে, কমলজ ও  াদ্রাসার ভশক্ষক এিাং োত্র-োত্রীমদর ভনমে সততা সাংঘ ও পরা শ য কাউভন্সল গঠন করা হমেমে।  

ই-গিমন যন্স/ ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : ইমনামিশন ভিষমে এ কজলাে ৫৭টি প্রকমল্পর কাজ িল ান রমেমে।  

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে ক যরত ক যিারীমদর  মধ্য হমত প্রভত  ামস ই-িাইভলাং-এ ১ , 

২ে ও ৩ে স্থান অভিকারীমদর পুরষ্কৃত করা হে। 

 

১০.৪ ভসমলট ভিিাগ 

ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে, ভসমলট   

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল: 

ভসমলট ভিিাগীে পর্ যামে ভশক্ষািীর অাংশগ্রহমণ ভিজে ফুল বতভর, গল্পরিনা, কভিতা রিনা, ভিত্রাঙ্কন, একক অভিনে এিাং দলগত 

কদশাত্মমিািক ও জাতীে সাংগীত প্রভতমর্াভগতা এিাং শুদ্ধসুমর জাতীে সাংগীত প্রভতমর্াভগতার আমোজন কমর। ‘বিমদভশক ক যস্াংস্থামনর জন্য 

দক্ষতা ও সমিতনতা’ শীষক জনসমিতনতামূলক প্রিার, কপ্রস ভেভিাং এিাং ভিিাগীে পর্ যামের ক যকতযাসহ কসভ নামরর আমোজন কমর এিাং 

ন্যাশনাল কপ্রাডাকটিভিটি অগ যানাইমজশন (এনভপও) ভশল্প  ন্ত্রণালে কর্তযক “ন্যাশনাল কপ্রাডাকটিভিটি এন্ড ককাোভলটি এভিমলন্স আযওোড য 

২০১৯ এিাং ইনভেটিউশনাল এভপ্রভসমেশন আযওোড য ২০১৯” ক যশালা অনুভষ্ঠত হে। সুষ্ঠ ুহি ব্যিস্থাপনাসহ হি র্াত্রী বৃভদ্ধর লমক্ষয ভিিাগীে 

পর্ যামে সকল ক যকতযাগমণর স ন্বমে হি র্াত্রী এিাং ইসলা ী িাউমন্ডশন এর সামি  তভিভন ে সিা করা হে। 

স্থানীে সরকামরর কার্ যক্র  কজারদারকরমণ স্থানীে সরকারসাংক্রান্ত ২৪টি উন্নেন প্রকল্প  পভরদশ যন করা হে। দুমর্ যাগ ব্যিস্হাপনা, ত্রাণ ও 

পুনি যাসন কার্ যক্র  গ্রহমণর লমক্ষয ভিিাগীে পর্ যামেটিআর িরাে ৫২,১২,৫০০ টাকার িাস্তিােন করা হে। রাজস্ব আভপল  া লা ও র্ভভ  

অভিগ্রহণ সাংক্রান্ত  া লাসমূমহর ১০০% ভনষ্পভি করা হে এিাং ২টি আন্ত:মজলা কখোঘাট ইজারা প্রদান করা হে।  াননীে প্রিান ন্ত্রীর 

অগ্রাভিকার প্রকল্পসহ ভসমলট ভিিামগর অন্যান্য উন্নেনমূলক ৩০টি কার্ যক্র  পভরদশ যন করা হে। ভিিাগীে পর্ যামে ২০১৯-২০ অি যিেমর কজলা 

পর্ যামের একজন একজন অভিস প্রিানসহ ক াট ০৩ জন কক শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান করা হে।  

উপমজলা র্ভভ  অভিমসর ১৬০ জন, স্থানীে সরকার শাখার ০৯ জন এিাং ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালমের সকল ক যিারীমক ৪৫ ভদমনর 

প্রভশক্ষণ প্রদান করা হে। ৩৫ জন সহকারী কভ শনার (র্ভভ )-কক িদভল করা হে। এভিভকউটিি ম্যাভজমেভস সিভকযত র্ািতীে কার্ যািলী 

তত্ত্বািিান, ক ািাইল ককাট য  ভনটভরাং এিাং ২০টি অভতভরক্ত কজলা ম্যাভজমেট ও এভিভকউটিি ম্যাভজমেট আদালত পভরদশ যন করা হে।  
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ভসমলট ভিিামগ সন্ত্রাস, জভেিাদ ও  াদকমক প্রভতহত করমত ভিিাগীে পর্ যামে  াদক ও   জভেিাদ ভিমরািী ৪টি স ামিশ, সন্ত্রাস ও নাশকতা 

সাংক্রান্ত ককার কভ টির ৩টি সিা, জাতীে কিারািালান প্রভতমরাি টাস্কমিাস য কভ টির ৫টি সিা, সড়ক দুঘ যটনা ক ামত ভনরাপদ সড়ক ব্যিহামরর 

জন্য ৮টি উদু্বদ্ধকরণ সিা  এিাং ভিিাগমক িাল্যভিিাহমুক্ত ভিিাগ ভহমসমি অব্যাহত রাখার জন্য ১২টি সিার আমোজন করা হে।  

ভসমলট ভিিাগ ২৫টি ইমনামিমশন আইভডো ভনমে ভিিাগীে ইমনামিশন কশামকভসাং আমোজন কমর এিাং  াননীে প্রিান ন্ত্রীর কাে কিমক কেষ্ঠ 

ভডভজটাল ভিিাগ পুরস্কার গ্রহণ কমর। ই-িাইমল ভনষ্পভিকৃত পত্রসাংখ্যা শতিাগ এিাং  াি য কিমক জুন ২০২০ পর্ যন্ত পরপর ০৪  াস ই-নভি 

কার্ যক্র  সিাদমন ভসমলট ভিিাগ প্রি  স্থান অজযন কমর। 

২০২০-২০২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : 

সুশাসন প্রভতষ্ঠা, স তা ও ন্যাে ভিিার ভনভশ্চতকরণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সন্ত্রাস, জভেিাদ ভনমূ যমল জনসমিতনতামূলক সিা অনুষ্ঠান 

অব্যাহত রাখা। অনলাইমন পি যার আমিদন গ্রহণ ও ভিতরণ, ই-িাইভলাং-এর  াধ্যম  শতিাগ নভি ভনষ্পভিকরণ, অনলাইন ভিভিক সি িরমণর 

কসিা প্রদান করা এিাং অন্যান্য সকল িরমণর কসিা Citizen Charter-এ িভণ যত স মের  মধ্য দ্রুত কদোর ব্যিস্থা করা। স্থানীে পর্ যামে 

ভিভিন্ন প্রভশক্ষণ/মসভ নার/ক যশালা আমোজন করা এিাং ভিিাগীে পর্ যামে শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান করা। 

 ানসম্মত ভশক্ষা ভনভশ্চতকরণ ও ভশক্ষার হার শতিামগ উন্নীত করা, দক্ষ ও জনিান্ধি প্রশাসন গঠন, নাগভরক কসিা সহজীকরণ, নারী উন্নেমন 

ভিমশষ উমদ্যাগ গ্রহণ, িাল্যভিিাহ করামি কার্ যক্র  গ্রহণ করা। উন্নেন ও জাভতগঠনমূলক কার্ যক্রম র স ন্বেসািন, িাস্তিােন তত্ত্বািিান ও 

পভরিীক্ষণ। 

SDG-র লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা: 

 ানসম্মত ভশক্ষা অজযমনর লমক্ষয প্রভত ামস প্র াপ অনুর্ােী ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান দশ যন/পভরদশ যন, দাভরদ্র ভিম ািন ক যসূিী/ক্ষুদ্রঋণ কােযক্র  

িাস্তিােমনর  াধ্যম  ক্ষুিা মুভক্তর জন্য গৃহীত সকল কার্ যক্র  কর্ ন িেস্কিাতা, ভিিিািাতা, প্রভতিন্ধী িাতা, আ ার িাভড় আ ার খা ার 

ইতযাভদ র্িার্িিামি পভরদশ যন ও কার্ যক্র সমূহ  ভনটভরাং করার পভরকল্পনা গ্রহণ করা হমেমে। কসিা সহজীকরণ ও নতুন নতুন কসিা প্রদামনর 

জন্য ইমনামিশনমক উৎসাভহত করার লমক্ষয পভরকল্পনা গ্রহণ করা হমেমে। 

উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ : 

দাপ্তভরক সকল কার্ যক্রম  স্বচ্ছতা, জিািভদহীতা ও গভতশীলতা আনেনসহ রন্ট কডমস্কর  াধ্যম  কসিা প্রতযাশীমদর দ্রুত কসিা প্রদান এিাং 

শতিাগ ই-িাইভলাং িাস্তিােন করা। 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

প্রভত  ামস ভিিাগীে আইন-শৃঙ্খলার সিা এিাং ভিিাগীে ককার কভ টির সিা অনুভষ্ঠত হে, দুনীভত প্রভতমরামি ভিিাগীে পর্ যামে কিারািালান 

প্রভতমরাি সাংক্রান্ত টাস্কমিাস য সিা প্রভত  ামস অনুভষ্ঠত হে।  

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে, ভসমলট এ সকল পত্রাভদ ই-িাইভলাং-এ  াধ্যম  সিন্ন করা হমচ্ছ। ০১ জুলাই ২০১৯ তাভরখ হমত ৩০ জুন 

২০২০ তাভরখ পর্ যন্ত ৮৪৭৯টি ডাক গ্রহণ করা হমেমে। ভিগত স মেরসহ ৮৫৮৪টি ডাক ভনষ্পন্ন হমেমে। তেমধ্য কনামট ভনষ্পন্ন হমেমে ৫৫১০টি। 

পত্রজারী হমেমে ১৬৮১টি। ভসমলট ভিিামগর সকল ভিিাগীে দপ্তরসমূমহ ই-নভি িালু করার জন্য ই-নভি ভিষেক প্রভশক্ষণ অনুভষ্ঠত হে।  

ক যিারীমদর  অভিমস ভনেভ ত সঠিক স মে উপভস্থভত ও প্রস্থামনর জন্য ভডভজটাল হাভজরা (িামোম ভিক ক ভশন) স্থাপন করা হমেমে। 

ভিদ্য ান পভরভস্থভতমত ক যিারীগণ িামোম ভিমকর পভরিমতয আই কন্টাক্টমট হাভজরা প্রদান করমেন।  

 াননীে প্রিান ন্ত্রীর ১০টি ভিমশষ উমদ্যামগর সািল্য ও অগ্রর্াত্রা গণ াধ্যম র পাশাপাভশ  প্রিারণামূলক কার্ যক্র মক  াঠপর্ যামে গ্রা ীণ 

জনমগাষ্ঠীর কামে কপৌুঁমে কদোর লমক্ষয ভিিাগ, কজলা ও উপমজলা পর্ যামের কার্ যালেসমূমহর ভিলমিাড য/সাইনমিাড য স্থাপমনর ভনমদ যশনা প্রদান 

করা হমেমে। ভডভজটাল িাাংলামদশ িাস্তিােমনর অাংশ ভহমসমি সি কেভণর  ানুমষর  াম  সরকাভর কসিা ও তথ্য কপৌুঁমে কদর়্িার উমেমেই 

‘সরকাভর তথ্য ও কসিা সি স ে’ কলাগান ভনমে ৩৩৩ নম্বর িালু করা হমেমে। সাংকটকালীন িতয ান পভরভস্থভতমত  াত্র একটি কিান কমলই 

ভ লমে জরুভর স্বাস্থয কসিা ও ত্রাণ সা গ্রী। 
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বিভশ্বক  হা ারী কমরানা িাইরাস (ককাভিড ১৯) প্রাদুি যািকালীন সরকার কঘাভষত সা াভজক দূরত্ব িজাে করমখ ভডভজটালিামি সরকাভর 

কার্ যক্র  িালু রাখার লমক্ষয Zoom ভিভডও কনিামরন্স এযাপ ব্যিহার কমর এ কার্ যালমের সকল সিা অনুভষ্ঠত হমচ্ছ। ককাভিড ১৯ করাগ 

প্রভতমরাি ও ভনেন্ত্রমণর লমক্ষয এ কার্ যালমের তরল হাত কিাোর সািান, জীিানুনাশক সাংরক্ষণ করা হমচ্ছ। ক যকতযা-ক যিারীগমণর অভিমস 

 াস্ক ব্যিহার িাধ্যতামূলক করা হমেমে। অভিস িিমন প্রমিশ করার পূমি য সকমলর তাপ াত্রা পর্ যমিক্ষণ করা হমচ্ছ।  

ভসমলট ভিিামগর িারটি কজলাে ভডভজটাল করকড যরু  ভসমে  িাস্তিােমনর  াধ্যম  সকল জভ র পি যা ইমলক্ট্রভনক উপামে এিাং ইউভডভস-র 

 াধ্যম  প্রদামনর কার্ যক্র  শুরু করা হমেমে এিাং এ ভিষমে উমদ্যাক্তামদর, সাংভিষ্ট ক যকতযা-ক যিারী এিাং সহকারী কপ্রাগ্রা ারমদর প্রভশক্ষণ 

কদো হমেমে। এোড়াও কল কসন্টার ৩৩৩  াধ্যম  কর্ ককান নাগভরক পি যার আমিদন দাভখল করমত পারমি। এ োড়াও গত ০১ কসমেম্বর 

২০১৯ তাভরখ কিমক ভসমলট ভিিামগর ৪০টি উপমজলাে ই-ভ উমটশন িালু করা হমেমে।  

সরকামরর ভিভিন্ন িরমণর তথ্য কপ্ররমণর জন্য  াঠ পর্ যাে কিমক ভরমপাট য/ভরটাণ য কপ্ররণ করমত হে। এ কার্ যক্র মক সহভজকরণ করার জন্য 

ভরমপাট য ম্যামনজম ন্ট ভসমে টি এ কার্ যালমে িালু করা হমেমে। এর  াধ্যম  সাংভিষ্ট অভিস সরাসভর এই েযাটিরম  ডাটাএভি করমি এিাং 

ভসমে  হমত স্বোংক্রীেিামি ভরমপাট য বতভর হমি। র্ার ইউআরএল rms.gov.bd. এ োড়াও ভসমলট ভিিামগর ০৪টি কজলার সাভকযট 

হাউমজর ভডভজটাল ম্যামনজম মন্টর জন্য সাভকযট হাউজ ম্যামনজম ন্ট ভসমে  নাম  একটি অযাপস বতভর করা হমেমে। ভসমলট সাভকযট হাউমজ 

পাইলটিাং কার্ যক্র  শুরু করার জন্য সাংভিষ্ট ক যকতযামদর প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে।  

জনগমণর কদারমগাড়াে দ্রুত ও সহমজ কসিা প্রদামন গৃহীত উমদ্যাগসমূহ তুমল িরার লক্ষয ভনমে জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে ও ভিিাগীে কভ শনামরর 

কার্ যালমের উমদ্যামগ  ইমনামিশন কশামকভসাং ২০২০ আমোজন করা হমেমে। উক্ত কশামকভসাং এ ভসমলট ভিিামগর সকল কজলা ও ভিিাগীে 

পর্ যাে হমত কেষ্ঠ ইমনািশন উমদ্যাগসমূহমক স্থান কদো হমেমে। কশামকভসাং এ ভিিাগীে পর্ যামে কেষ্ঠ ০৩টি উমদ্যাগমক পুরস্কৃত করা হে। 

ভিিামগর সকল কপৌরসিার নাগভরক কসিা ভডভজটাইমজশন করার লমক্ষয কপৌরসিার সকল ক ের, ভনি যাহী প্রমকৌশলী ও সভিিমদর ভনমে 

ক যশালা অনুভষ্ঠত হে। 

সরকাভর প্রভতষ্ঠান দাপ্তভরক কামজ সা াভজক কর্াগামর্াগ  াধ্যম  তিা কিসবুমক সরকারী নীভত ালা অনুসামর বদনভন্দন কর্াগামর্াগসহ নাগভরক 

কসিা প্রদান, উন্নেনমূলক ক যকান্ড ও নাগভরক স স্যা স ািান কমর আসমে। র্ার ভলাংক http://www.facebook.com/ 

divisionalcommissioner.sylhet 

এ কার্ যালে কিমক রাজস্ব আপীল  া লার নকল প্রদামনর কক্ষমত্র শুধু াত্র আমদমশর কভপ হমল ০৩ (ভতন) ভদমনর  মধ্য এিাং পভরপূণ য নকল হমল 

০৫ (পাঁি) ভদমনর  মধ্য সরিরাহ করা হমচ্ছ। কসিা প্রতযাশী ব্যভক্তর অভিমর্াগ পরা শ য গ্রহমণর জন্য এ কার্ যালমে স্বচ্ছ অভিমর্াগ িি স্থাপন 

করা হমেমে। র্ভভ  অভিসসমূমহর কসিা সহমজ প্রাভপ্তর লমক্ষয ‘কসিাকুি’ িা ভিন্ন ভিন্ন নাম  কহল্পমডস্ক স্থাপন করা হমেমে। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র : 

এ কার্ যালমের সমম্মলন কক্ষসহ ক যকতযগমণর কমক্ষ ইমন্টভরের কডমকামরশনসহ কক্ষ আধুভনকােন করা হমেমে। দাপ্তভরক সাি যক্ষভণক 

কর্াগামর্ামগর স্বামি য প্রভত শাখাে ইন্টারকম র সাংমর্াগ স্থাপন করা হমেমে। ব্যাাংভকাং ভসমষ্টম র  াধ্যম  ক যিারীমদর কিতনিাতা প্রদামনর 

ব্যিস্থা করা হমেমে। িেমর ৬০ ঘন্টা ব্যাপী অিযন্তরীণ প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমচ্ছ। ককাভিড-১৯ হমত প্রভতমরামির জন্য এ কার্ যালমের সকল 

ক যকতযা-ক যিারীগমণর জন্য উেুক্তস্থামন কিভসন, জীিাণুনাশক এিাং তাপ াত্রা পভর ামপর জন্য ইনরামরড িাম যাভ টামরর ব্যিস্থা করা 

হমেমে। কর্াগ্যতা অনুর্ােী ক যকতযা-ক যিারীমদর পমদান্নভত প্রদান করা হমচ্ছ। এ ভিিামগর ক যকতযা ও ক যিারীমদর সন্তানমদর ভনমে প্রভতিের 

ভিিাগীে িাভষ যক ক্রীড়া প্রভতমর্াভগতা অনুভষ্ঠত হে। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র : 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক প্রাপ্ত আমিদন ০৬টি, সরিরাহকৃত তথ্য সাংখ্যা ০৬টি এিাং তথ্য কভ শন িরািমর দামেরকৃত 

আভপমলর সাংখ্যা ০৩টি। 

কজলা : ভসমলট 

২০১৯-২০২০ অি যিেমরর কার্ যািভল: 

কজলা প্রশাসমনর ক যকতযা/ক যিারীমদর ভডভজটাল হাভজরার ব্যিস্থা ভনভশ্চত করা হমেমে। র্ভভ  অভিমস ক যরত ক যকতযা/ক যিারীমদর দক্ষতা 

বৃভদ্ধর লমক্ষয ১২টি প্রভশক্ষণ ককামস য ক াট ১৩০ জনমক প্রভশক্ষণ প্রদানসহ ৩টি ই-িাইভলাং প্রভশক্ষণ আমোজন করা হে। রাজস্ব অভিসমূমহর 

ক যকামন্ড গভতশীলতা আনেন ও ত্রুটিভিচুযভত দূরীকরমণর লমক্ষয উপমজলা র্ভভ  অভিস ও ইউভনেন র্ভভ  অভিস ৩৮ ভদন দশ যন/পভরদশ যন করা 

হমেমে। ডাটা এভির  াধ্যম  ৬,৯০,৯০৫টি ভসএস ও এসএ খভতোন ক ৌজা ভিভিক সাংরক্ষণ করা হমেমে। 

http://www.facebook.com/%20divisional
http://www.facebook.com/%20divisional


113 

‘জভ  আমে ঘর নাই প্রকল্প’ িাস্তিােন এ কজলাে ক াট ২০৮২টি ঘমরর ভন যাণ কাজ স াপ্ত হমেমে, ০১টি ঘমরর কার্ যক্র  িল ান আমে। ভিক্ষুক 

পুনি যাসমনর জন্য প্রিান ন্ত্রীর কার্ যালে হমত ৪০,০০০/- টাকা এ কজলাে িরাে প্রদান করা হে এিাং ভিক্ষুক পুনি যাসন কার্ যক্র  অব্যাহত 

রমেমে। একটি িাভড় একটি খা ার প্রকমল্পর কার্ যক্র  ১০ ভদন দশ যন/পভরদশ যন করা হমেমে।  াননীে প্রিান ন্ত্রীর ভিমশষ ১০টি উমদ্যাগ 

িাস্তিােমন সাি যক্ষভনক তদারভকর কার্ যক্র  িল ান রমেমে। র্িার্ি  র্ যাদাে ক াট ২৫টি জাতীে ও আন্তজযাভতক ভিভিন্ন ভদিস  উদর্াপন করা 

হমেমে। ‘বিমদভশক ক যসাংস্থামনর জন্য দক্ষতা ও সমিতনতা’ শীষ যক কসভ নার করা হমেমে। স্কুল োত্রীমদর জন্য এ কজলাে ৪৫টি  াধ্যভ ক 

ভিদ্যালমে গালস য িযাভসভলটিশ রু  বতভর করা হমেমে। 

 

২০২০-২০২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা: 

র্ভভ  উন্নেন কমরর দাভি সঠিকিামি ভনি যারণ কমর র্ভভ   াভলকমদর ক ািাইমল এসএ এস এর  াধ্যম  অিভহতকরণ, এসএ ও ভসএস 

খভতোনসমূহ স্কযাভনাং কমর ক ৌজাভিভিক সাংরক্ষণ করা, পাহাড়/টিলার পাদমদমশ ঝভিঁপূ যণ স্থামন িসিাসকারীমদর ভনরাপদ স্থামন সভরমে কনো, 

অননুম াভদতিামি র্ন্ত্রপাভত ভদমে অিবিিামি পািরমকাোরী কিমক পাির উমিালন িমন্ধ ভনেভ ত অভির্ান পভরিালনা করা, সা াভজক 

ভনরাপিা কিেভন ক যসূিীর আওতাে এটুআই কপ্রাগ্রা  কর্তযক প্রস্তৃতকৃত মুভক্তমর্াদ্ধা ই-িাতা ভসমে  িাস্তিােন করা, র্ততীে ভলমের জনমগাষ্ঠীর 

ভনিন্ধন ও তামদর দাভরদ্র ভিম ািমনর জন্য ভিভিন্ন প্রভশক্ষমণর ব্যিস্থা করা, প্রভতিন্ধীমদর ডাটামিজ প্রস্তুতকরণ, র্ভভ কমির ভিষমে 

সতযকতামূলক কযমিইন ও কিস্টুন ভিতরণ, উেুক্ত জলাশেসমূহ অবিি দখলমুক্ত করা। 

SDG-র লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা: 

SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমনর লমক্ষয কজলা এিাং উপমজলা পর্ যামের ৩৯+১ সূিক ভনি যারণক্রম  এটুআই কপ্রাগ্রা  িরাির কপ্ররণ করা হমেমে। 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র : 

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রভত ামস কজলা আইনশৃঙ্খলা কভ টির সিা অনুভষ্ঠত হে। তাোড়া অপরাি প্রভতমরামির জন্য ভনেভ ত ক ািাইল 

ককাট য পভরিালনা করা হে। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র : 

তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্তর উন্নেন ও ভিকামশর লমক্ষয ২০১৯ সামল ৪২টি ভিভডও কনিামরন্স অনুভষ্ঠত হমেমে। এোড়া Zoom App ও 

ভসমেম র  াধ্যম  ২০২০ সামলর জুন  াস পর্ যন্ত ৩৯টি ভিভডও কনিামরন্স সিাভদত হমেমে। এটুআই কপ্রাগ্রা , তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্ত 

অভিদপ্তর কর্তযক কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, ভসমলট এ ই-িাইভলাং ভসমেম র কার্ যক্র  িল ান রমেমে। জানুোভর-জুন ২০২০  াস পর্ যন্ত 

১৯১৫৪টি ডাক গ্রহণ করা হমেমে এিাং পত্র জাভর করা হমেমে ৪১০৯টি। জুন ২০২০  ামস এ কযাটাগভরর কজলার  মধ্য কজলা প্রশাসমকর 

কার্ যালে, ভসমলমটর অিস্থান ৫ ।  

তথ্য প্রযুভক্তর  াধ্যম  জনমসিা ভনভশ্চত করার লমক্ষয “কজলা প্রশাসন, ভসমলট” নাম  ভসমলট কজলার একটি কিইসবুক কপইজ আমে র্ার 

িতয ান সদস্য সাংখ্যা প্রাে ২৭,৮০০ জন। িমল কজলা প্রশাসমনর সামি জনগমণর সরাসভর সিৃক্ততার সুমর্াগ বতভর হমেমে এিাং স্বচ্ছতা, 

জিািভদভহতা ও সুশাসন প্রভতষ্ঠার কক্ষমত্র অগ্রগভত পভরলভক্ষত হমচ্ছ। 

ভসমলট কজলাে গত ২৫ জানুোভর ২০২০ তাভরমখ কজলা ইমনামিশন কশামকভসাং অনুভষ্ঠত হে। উক্ত কজলা ইমনামিশন কশামকভসাং এ ১৯ জন 

উদ্ভািক তামদর প্রমজক্ট/উদ্ভািন প্রদশ যন কমরন এিাং কেষ্ঠ ৩টি উদ্ভািনী উমদ্যাগ ভিিাগীে পর্ যামে কশামকভসাং এ অাংশগ্রহণ কমরন। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র : 

২০১৯-২০ অি যিেমর কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, ভসমলট ও এর অিীনস্থ উপমজলা ভনি যাহী অভিসামরর কার্ যালেসমূহ এিাং উপমজলা র্ভভ  

অভিসসমূমহ ক যরত ক যকতযা/ ক যিারীমদর কপশাগত দক্ষতা বৃভদ্ধর ভনভ ি প্রভত ামস ০৫ ঘন্টা কমর ক াট ৬০ ঘন্টা প্রভশক্ষমণর আমোজন করা 

হে। জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে কর্তযক প্রণীত প্রভশক্ষণ  ভডউল ক াতামিক অতযন্ত সিলিামি ক যকতযা ও ক যিারীমদর প্রভশক্ষণ পভরিালনা করা হে 

এিাং এমত ৩৭ জন ক যকতযা ও ১৭১ জন ক যিারী র্িারীভত উপভস্থত কিমক প্রভশক্ষণ গ্রহণ কমর উপকৃত হন। 

 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা ৭৪ এিাং সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা ৫৪। 

 

এস.এ.অযান্ডটি. অযাক্ট অনুর্ােী ভিিামগর ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র পভর াণ : 
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এস.এ.অযান্ডটি. অযাক্ট অনুর্ােী হভিগি কজলার ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র ক াট পভর াণ ১১.১৯ একর।   

কজলা : হভিগি 

২০১৯-২০২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

হভিগি কজলামক িাল্যভিিাহমুক্ত কঘাষণা করা হমেমে। কজলাে পর্©টন ভশল্পমক সম্প্রসারমণর লমক্ষয পর্ ©টন ককভন্দ্রক কজলা ব্র্যাভন্ডাং কলামগা 

প্রস্তুতসহ কজলা ব্যান্ড বুক এিাং ভিভিন্ন সুযমিভনর প্রস্তুত করা হমেমে। এ লমক্ষয পর্ ©টন পষ্মট র্াওোর ভিভিন্ন রাস্তা-ঘাট উন্নেন করা হমচ্ছ এিাং 

কজলা ওমেিসাইমট পর্©টন সাংক্রান্ত তথ্য সাংকলন হমচ্ছ। কজলাে ভিভিন্ন পর্©টন আকষ যণীে স্থান ভিভিত কমর তথ্য িাাংলামদশ টুযভরজ  কিামড য 

কপ্ররণ করা হমেমে। তেমধ্য ০৩টি পর্©টন আকষ যণী স্থান (১) পানেভড় ইমকা ভরমসাট য, চুনারুঘাট, (২) উিাইল (শাংকরপাশা) শাহী  সভজদ ও 

(৩) ভিতেল আখড়া, িাভনোিাং এর কিৌত সুভিিাভদ উন্নেমনর জন্য টুযভরজ  কিামড য প্রকল্প প্রস্তাি কপ্ররণ করা হমেমে। ইমতা মধ্য পানেভড় 

ইমকা ভরমসামট যর কিৌত সুভিিাভদ উন্নেমনর জন্য ১,০০,৩০,১২৫/- (এক ককাটি  ভত্রশ হাজার একশত পঁভিশ) টাকা,  ািিপুর উপমজলািীন 

 ািিপুর িাজার পুকুর (পাকয), িাহুিল উপমজলািীন সনাতন ি যালম্বীমদর গুরুত্বপূণ য স্থান শিী অেন ও িাভনোিাং উপমজলািীন ভিিেল িড় 

আখড়াে পর্ যটকমদর সুমর্াগ সুভিিা বৃভদ্ধর লমক্ষয ১,০০,০০,০০০/= (এক ককাটি) টাকা িরাে পাওো ভগমেমে। উন্নেন কার্ যক্র  িল ান 

রমেমে। কজলার জগদীশপুর ক াড় হমত চুনারুঘাট উপমজলা পর্ যন্ত ২৪ ভক.ভ . রাস্তামক ভগ্রন ড্রাইি ভহমসমি কঘাষণা করা হমেমে। ইমতা মধ্য 

িহুসড়মক ভিভিন্ন প্রজাভতর বৃক্ষ করাপণ করা হমেমে। 

কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান এর প্রভতকৃভত ও িেিন্ধু কন যার ভন যাণ করা হমেমে। কজলা প্রশাসমকর 

অভিস ও সমম্মলন কক্ষমক আধুভনকােন করাসহ সাভকযট হাউমজর  প্রভতটি কক্ষ ও ওোশরু  টাইলস ভিটিাংসহ সাংস্কার করা হমেমে। কজলা 

প্রশাসমকর কার্ যালমে ও িাসিিমনর অিযন্তমর রাস্তা সাংস্কার, প্রমিশ পি, পুকুমরর গাইড ওোল ভন যাণসহ করা হমেমে।   

ক যসাংস্থামনর  াধ্যম  অভতদভরদ্র জনগমণর দাভরদ্র ভিম ািমনর লমক্ষয সরকার কর্তযক িাস্তিাভেত ৪০ ভদমনর ক যসৃজন ক যসূভির কাজ সরকার 

কর্তযক িরােকৃত ১১,৩৬,৩৫,২৭১/- টাকার ভিপরীমত ১৩৩৯১ জন েভ মকর  াধ্যম  ২৭৭টি প্রকল্প িাস্তিােন করা হমেমে। আ ার িাভড় 

আ ার খা ার প্রকমল্পর আওতাে দভরদ্র জনমগাষ্ঠীমক স্বািলভম্ব করার  াধ্যম  স্বচ্ছলতা আনেন ও দভরদ্র দূরীকরমণর লমক্ষয হভিগি কজলাে এ 

পর্ যন্ত ১৮১৯টি সভ ভতর ৭৮০৫০ জন সদস্যমক ১০৭২৬.০৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হমেমে এিাং ঋণ িািদ ৫০৪১.৯৮ লক্ষ টাকা আদাে 

করা হমেমে। 

জনউদু্বদ্ধকরণ কার্ যক্র  কজারদারকরণ এর লমক্ষ শাভন্ত-শৃাংখলা িজাে, ইিটিভজাং  াদকমুক্ত স াজ গঠন, িাল্যভিিাহ ভনমরাি ইতযাভদ কার্ যক্র  

সভক্রেিামি পভরিালনার জন্য ২৪৬টি ক ািাইল ককাট য পভরিালনা করা হমেমে। ক ািাইল ককাট য পভরিালনাে ১০ (দশ) জনমক কারাদন্ড প্রদান 

এিাং ১৭,৪০,৬৩০/- (সমতর লক্ষ িভল্লশ হাজার েে ভত্রশ) টাকা জভর ানা আদাে করা হমেমে। 

২০২০-২০২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা: 

 াদক ও কিারািালান ভনেন্ত্রণ, ভিক্ষুকমুক্তকরণ, সন্ত্রাস ও জেীিাদ ভনমূ যল, দাভরদ্র ভিম ািন, অনািাভদ জভ  িামষর আওতার্ভক্তকরণ, ভশক্ষার 

হার ও  ান বৃভদ্ধ, িাল্যভিিাহ ভনমরাি, শতিাগ ভডভজটাল পদ্ধভত িাস্তিােমনর  াধ্যম  কসিার  ান উন্নেন, পর্ যটন নগরী ভহমসমি গমড় কতালার 

জন্য ব্যাপক ব্র্যাভন্ডাং ও ভিভিন্ন কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমেমে। কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে ও সাভকযট হাউজ আধুভনকােন করা হমি।  

SDG-র লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা: 

দাভরদ্র ভিম ািন ক যসূিী/ক্ষুদ্রঋণ কােযক্র  িাস্তিােমনর  াধ্যম  ক্ষুিা মুভক্তর জন্য গৃহীত সকল কার্ যক্র  কর্ ন িেস্কিাতা, ভিিিািাতা, 

প্রভতিন্ধী িাতা, আ ার িাভড় আ ার খা ার ইতযাভদ র্িার্িিামি পভরদশ যন করা হমি।  ানসম্মত ভশক্ষা অজযমনর লমক্ষয প্রভত ামস ক পমক্ষ 

০৫টি ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান দশ যন/পভরদশ যন করার পভরকল্পনা গ্রহণ করা হমেমে। কশখ রামসল ভডভজটাল ল্যাি ও  াভিভ ভডো ক্লাসরু  তদারভকসহ 

সকল প্রািভ ক ভিদ্যালমে ভ ড-কড ভ ল িালু রাখার ক যপভরকল্পনা গ্রহণ করা হমেমে।টিআর/কাভিটা/কাভিখা প্রকমল্পর  াধ্যম  গ্রা ীণ দভরদ্র 

জনমগাষ্ঠীর  মধ্য ভিনামূমল্য কসৌর ভিদুযৎ সরিরাহ করা হমি। 

উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ: 

দাপ্তভরক সকল কার্ যক্রম  স্বচ্ছতা ও গভতশীলতা আনেন করা হমেমে। কজলা প্রশাসমনর রন্ট কডমস্কর  াধ্যম  কসিা প্রতযাশীমদর দ্রুত কসিা 

প্রদান করা হমেমে।  কজলার সকল র্ভভ  অভিমস র্ভভ  সাংক্রান্ত কসিা প্রতযাশীমদর জন্য One Stop Service প্রদান কার্ যক্র  কজারদার করা 

হমেমে।  
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ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র : 

কমরানা িাইরাস (ককাভিড ১৯) সাংক্র ণ প্রভতমরামি এ কজলার সকল প্রভতিন্ধী/ঝুঁভকমত িাকা প্রভতিন্ধী ব্যভক্তমদর  াম  আভি যক, খাদ্য ও 

অন্যান্য সহােতা প্রদামনর লমক্ষয ১,৪২,৫০০/- টাকা ভিতরণ করা হমেমে। রন্ট কডস্ক আধুভনকােন করা হমেমে। সকল সরকাভর ভিনামূমল্যর 

ির  এখামন পাওো র্াে। সকল নাগভরক আমিদন রন্ট কডস্ক শাখাে গ্রহণ করা হে। ২০১৯-২০ অি যিেমর ১৫৮৬৩টি পত্র রন্ট কডস্ক শাখাে 

গ্রহণ করা হে। 

ই-নভির  াধ্যম  অভিমসর র্ািতীে ভিঠিপত্র উপস্থাপন ও ভনষ্পভি করা হমচ্ছ। ২০১৯-২০ অি যিেমর ই-নভির  াধ্যম   ১৫৫৩৯টি পত্র ভনষ্পভি 

করা হমেমে। ওমেি কপাট যামলর তথ্য ভনেভ ত হালনাগাদ করা হমচ্ছ, আসা িস্যতা শূমন্যর ককাঠাে ভনমে আসা হমেমে। ভিভিন্ন দপ্তমর ই-

ক ইমলর  াধ্যম  পত্র কর্াগামর্াগ করা হমচ্ছ। প্রভতভদন ০৪ জন ক যিারী অভিস িলাকালীন স মে সািারণ জনগণমক কসিা প্রদান করমে। 

প্রভতভদন গমড় ১০০/১৫০ জনমক কসিা প্রদান করা হমচ্ছ। 

হভিগি কজলাে ২০টি উদ্ভািনী উমদ্যাগ িল ান আমে। “Online Land Development Tax Assessment & Collection 

System” প্রকল্পটির কার্ যক্র  ইমতা মধ্য সিন্ন হমেমে। ক ািাইল নম্বর সাংগ্রহ কমর ডাটামিমজ ইনপুট কদো হমেমে। কর্ সকল র্ভভ  

 াভলকগণ র্ভভ  উন্নেন কর ম্যানুেযাভল পভরমশাি কমরমেন তামদর তথ্য আপমডট করা এিাং ভ উমটশমনর  াধ্যম  কর্ স স্ত নতুন খভতোন 

সৃজন করা হমেমে কসগুমলার সাংমশািন/সাংমর্াজন/ভিমোজন কাজটি সিন্ন হমেমে। তাোড়া Case Information and Management 

System (CIMS) পাইলটিাং প্রকল্প ভহমসমি ইমতা মধ্য কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, হভিগমির এভডএ  ককামট যর তথ্য ভনেভ তিামি এই 

ভসমেম  ইনপুট কদোর িমল কসিা প্রতযাশীগণ  া লার সি যমশষ তথ্য ওমেিসাইমটর  াধ্যম  পারমেন। 

জানুোরী’ ২০১৮ কিমক সকল উমদ্যাক্তা ‘‘একমসিা’’ ভসমেম  ভনেভ ত তথ্য আপমলাড করমে। ইউভডভস সমূমহ ১৩৯ জন নারী পুরুষ 

উমদ্যাক্তামদর ক যসাংস্থান হমেমে। প্রভতটি ইউভডভসর  াভসক গড় আে প্রাে ৬,৩৯০/= টাকা। বদভনক গমড় প্রাে ১০০ হমত ১৫০টি খভতোমনর 

জামিদা নকল ই-কসিা ককমন্দ্রর  াধ্যম  সুশৃঙ্খলিামি সরিরাহ করা হমচ্ছ। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র : 

ক যকতযা-ক যিারীমদর আইভসটি ভিষমে দক্ষতা বৃভদ্ধর জন্য “কজলা পর্ যামে ই-িাইল (নভি) ব্যিহার” ভিষেক, ক যিারীমদর দক্ষতা বৃভদ্ধর জন্য 

অভিস ব্যিস্থাপনা ভিষেক িেমর ৬০ ঘন্টা ব্যাপী অিযন্তরীণ প্রভশক্ষণ ও ভিভিন্ন প্রকার প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। কর্াগ্যতা অনুর্ােী 

ক যকতযা-ক যিারীমদর পমদান্নভত প্রদান করা হমেমে। প্রভত িের ক যিারীমদর কেমলম মেমদর িাভষ যক ক্রীড়া প্রভতমর্াভগতা ও িনমিাজমনর 

কার্ যক্র  গ্রহণ করা হে। সরকারী ক যকতযা-ক যিারীমদর ২০১৮-১৯ এিাং ২০১৯-২০ অি যিেমর জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল পুরস্কার প্রদান করা 

হমেমে। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র : 

তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা ১০ এিাং সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা ০৯। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র : 

কজলা প্রশাসন, হভিগি এর ভিমশষ উমদ্যামগ হভিগি কামলক্টমরট প্রােমণ ১৫ আগে ২০১৯ এ জাতীে কশাক ভদিস পালমনর লমক্ষয ভিনামূমল্য 

সুভিভকৎসা ও রক্তদান ক যসূিীর আমোজন করা হমেমে। প্রাে ৫০ জন ডাক্তার ও ১০০ জন নাস যসহ কদড়শর কিশী স্বাস্থযক ী এ ক যসূিীমত 

অাংশগ্রহণ কমরমেন। প্রাে ৫,০০০ কসিাগ্রাহীমদর  মধ্য কস্বচ্ছাে রক্তদান, ভর িাড গ্রুভপাং, ভর ক ভডকযাল কযাি, ভিভজওমিরাভপ, সুন্নমত খৎনা 

ও প্রাে লক্ষাভিক টাকার ঔষি ভিনামূমল্য ভিতরণ করা হে। 

হভিগি কজলাে ২৯ ভডমসম্বর ২০১৯ হমত ০২ জানুোভর ২০২০ পর্ যন্ত তাভরখ পর্ যন্ত জাতীে নজরুল সমম্মলন অনুভষ্ঠত হে। এমত এলাকার প্রাে 

সকল প্রভিতর্শা ব্যভক্তিগ য আমলািনা অাংশগ্রহণ কমরন। ৩১ ভডমসম্বর ২০১৯ হমত ০৬ জানুোভর ২০২০ তাভরখ পর্ যন্ত িই ক লা উৎসি উদর্াপন 

করা হমেমে।  

এস.এ.অযান্ডটি. অযাক্ট অনুর্ােী ভিিামগর ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র পভর াণ : 

এস.এ.অযান্ডটি. অযাক্ট অনুর্ােী হভিগি কজলার ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র ক াট পভর াণ ৬৭.৫৯৬৫ একর।   

কজলা : সুনা গি 
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২০১৯-২০২০ অি যিেমরর কার্ যািভল: 

সুনা গি কজলাে পর্ যটন ভশল্পমক সম্প্রসারমণর লমক্ষয পর্ যটন ককভন্দ্রক কজলা ব্র্যাভন্ডাং কলামগা প্রস্তুতসহ কজলা ব্যান্ড বুক প্রণেন এিাং ভিভিন্ন 

সুযমিভনর প্রস্তুত করা হমেমে। এ লমক্ষয পর্ যটন পষ্মট র্াওোর ভিভিন্ন রাস্তা-ঘাট উন্নেন করা হমচ্ছ। তাোড়া কজলা ওমেিসাইমট পর্ যটনসাংক্রান্ত 

তথ্য সাংকলন হমচ্ছ। কজলাে ভিভিন্ন পর্ যটন আকষ যণীে স্থান ভিভিত কমর কসগুমলা উন্নেন কার্ যক্র  অব্যহত রমেমে। নীলাভদ্র কলমকর িার পামশ 

দশ যনািীমদর িসার ব্যিস্থা করা হমেমে। টাঙ্গুোর হাওর িতয ামন ভ্র ণ ভপপাসুমদর জন্য একটি অন্যত  পষ্মট পভরনত হমেমে। পর্ যটকমদর 

সুভিিার জন্য স্থানীে প্রশাসমনর  াধ্যম  কনৌকা, ভপষ্ডমিাট ইতযাভদর  াধ্যম  র্াতাোমতর সুব্যিস্থা করা হমেমে। 

কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের অিযন্তমর রাস্তা সাংস্কামরর কাজ হমেমে এিাং জনসািারমণর িসার জন্য টাইলস কমর কগালিির স্থাপন করা 

হমেমে এিাং সাভকযট হাউমজর প্রভতটি কক্ষ ও িািরু  টাইলস ভিটিাংসহ সাংস্কার করা হমেমে।  কজলা প্রশাসমকর িাসিিমনর প্রমিশ পি, 

পুকুমরর গাইড ওোল ভন যাণ করা হমেমে।  

জনউদু্বদ্ধকরণ কার্ যক্র  কজারদারকরণ এর লমক্ষ শাভন্ত-শৃাংখলা িজাে, ইিটিভজাং  াদকমুক্ত স াজ গঠন, িাল্যভিিাহ ভনমরাি ইতযাভদ কার্ যক্র  

সভক্রেিামি পভরিালনার জন্য ৬৪টি ক ািাইল ককাট য পভরিালনা করা হমেমে। ক ািাইল ককাট য পভরিালনাে ০২ (দুই) জনমক কারাদন্ড প্রদান 

এিাং ৯,০৫,৩৯০/- (নে লক্ষ পাি হাজার ভতনশত নব্বই) টাকা জভর ানা আদাে করা হমেমে। 

২০২০-২০২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : 

 াদক ও কিারািালান ভনেন্ত্রণ, ভিক্ষুকমুক্তকরণ, সন্ত্রাস ও জেীিাদ ভনমূ যল, দাভরদ্র ভিম ািন, অনািাভদ জভ  িামষর আওতার্ভক্তকরণ, ভশক্ষার 

হার ও  ান বৃভদ্ধ, িাল্যভিিাহ ভনমরাি, শতিাগ ভডভজটাল পদ্ধভত িাস্তিােমনর  াধ্যম  কসিার  ান উন্নেন, পর্©টন নগরী ভহমসমি গমড় 

কতালার জন্য ব্যাপক ব্র্যাভন্ডাং ও ভিভিন্ন কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমেমে। সাভকযট হাউজ ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ ও আধুভনকােন কার্ক্র  িল ান আমে।  

SDG-র লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা:  

দাভরদ্র ভিম ািন ক যসূিী/ক্ষুদ্রঋণ কােযক্র  িাস্তিােমনর  াধ্যম  ক্ষুিা মুভক্তর জন্য গৃহীত সকল কার্ যক্র  কর্ ন িেস্কিাতা, ভিিিািাতা, 

প্রভতিন্ধী িাতা, আ ার িাভড় আ ার খা ার ইতযাভদ পভরদশ যন করা হমি।  ানসম্মত ভশক্ষা অজযমনর লমক্ষয প্রভত ামস ক পমক্ষ ০৫টি ভশক্ষা 

প্রভতষ্ঠান দশ যন/পভরদশ যন করার পভরকল্পনা গ্রহণ করা হমেমে। কশখ রামসল ভডভজটাল ল্যাি ও  াভিভ ভডো ক্লাসরু  তদারভকসহ সকল 

প্রািভ ক ভিদ্যালমে ভ ড-কড ভ ল িালু রাখার ক যপভরকল্পনা গ্রহণ করা হমেমে।টিআর/কাভিটা/কাভিখা প্রকমল্পর  াধ্যম  গ্রা ীণ দভরদ্র 

জনমগাষ্ঠীর  মধ্য ভিনামূমল্য কসৌর ভিদুযৎ সরিরাহ করা হমি। 

উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ : 

দাপ্তভরক সকল কার্ যক্রম  স্বচ্ছতা ও গভতশীলতা আনেন করা হমেমে। কজলা প্রশাসমনর রন্ট কডমস্কর  াধ্যম  কসিা প্রতযাশীমদর দ্রুত কসিা 

প্রদান করা হমেমে।  কজলার সকল র্ভভ  অভিমস র্ভভ  সাংক্রান্ত কসিা প্রতযাশীমদর জন্য One Stop Service প্রদান কার্ যক্র  কজারদার করা 

হমেমে।  কজলা ও উপমজলা  াভসক স ন্বে সিার কার্ যক্র  অভিকতর কার্ যকর করা হমেমে। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র : 

কমরানা িাইরাস (ককাভিড ১৯) সাংক্র ন প্রভতমরামি এ কজলার সকল প্রভতিন্ধী/ঝুঁভকমত িাকা প্রভতিন্ধী ব্যভক্তমদর  াম  আভি যক, খাদ্য ও 

অন্যান্য সহােতা প্রদামনর লমক্ষয ৪,২০,০০০/- টাকা ভিতরণ করা হমেমে। রন্ট কডস্ক আধুভনকােন করা হমেমে। সকল সরকাভর ভিনামূমল্যর 

ির  এখামন পাওো র্াে। সকল নাগভরক আমিদন রন্ট কডস্ক শাখাে গ্রহণ করা হে। ২০১৯-২০ অি যিেমর ৩৩২১৮টি পত্র রন্ট কডস্ক শাখাে 

গ্রহণ করা হে। ই-নভির  াধ্যম  অভিমসর র্ািতীে ভিঠিপত্র উপস্থাপন ও ভনষ্পভি করা হমচ্ছ। ২০১৯-২০ অি যিেমর ই-নভির  াধ্যম   

৬৭৫১৭টি পত্র ভনষ্পভি করা হমেমে। ওমেি কপাট যামলর তথ্য ভনেভ ত হালনাগাদ করা হমচ্ছ। ভিভিন্ন দপ্তমর ই-ক ইমলর  াধ্যম  পত্র কর্াগামর্াগ 

করা হমচ্ছ। প্রভতভদন ০৪ জন ক যিারী অভিস িলাকালীন স মে সািারণ জনগণমক কসিা প্রদান করমে। প্রভতভদন গমড় ২০০/২৫০ জনমক কসিা 

প্রদান করা হমচ্ছ। 

িেিন্ধু কন যার ও মুভক্তযুদ্ধ পাঠাগার স্থাপন করা হমেমে। Climate Volunteer Group ও পর্ যটমন আকযষমণর জন্য পদমক্ষপ গ্রহণ,  াদার 

এমু্বল্যান্স  িালুকরণ, English Language Club গঠন করা হমেমে। নতুন প্রজমের  মধ্য কদশ কপ্র  ও স্বািীনতার কিতনামক সদা সমুন্নত 

রাখমত আ ামদর স্বািীনতা, সাি যমিৌ মত্বর স্মারক জাতীে পতাকার প্রভত র্িার্ি সম্মান প্রদশ যন ও জাতীে পতাকা র্িার্িিামি উমিালন ও 

অিন মনর ভিিানািলী জানা আিেক। তাোড়া সুনা গি কজলার ভিভিন্ন স্তমরর অমনক ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন জাতীে পতাকাটি ভিিণ য ভকাংিা কর্ 
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খু ুঁটিটি পতাকা উমিালমনর জন্য ব্যিহৃত হমতা তা র্িার্ি ভেমলা না। কজলা প্রশাসন সুনা গমির উমদ্যামগ কজলার প্রাে ২০০০ (দুই হাজার) 

ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান (প্রািভ ক,  াধ্যভ ক, উচ্চ  াধ্যভ ক, কওভ   াদ্রাসা,  াদ্রাসা), কভ উভনটি ভক্লভনক ও ইউভনেন পভরষদ কার্ যালমে সঠিক  াপ 

ও রমের জাতীে পতাকা কেইনমলস ভেমলর বতভর েযান্ডসহ প্রদান করা হে।  

জানুোরী’ ২০১৮ কিমক সকল উমদ্যাক্তা ‘‘একমসিা’’ ভসমেম  ভনেভ ত তথ্য আপমলাড করমে। ইউভডভস সমূমহ ১৭৬ জন নারী পুরুষ 

উমদ্যাক্তামদর ক যসাংস্থান হমেমে। প্রভতটি ইউভডভসর  াভসক গড় আে প্রাে ৭,০০০/= টাকা। বদভনক গমড় প্রাে ১০০ হমত ১৫০টি খভতোমনর 

জামিদা নকল ই-কসিা ককমন্দ্রর  াধ্যম  সুশৃঙ্খলিামি সরিরাহ করা হমচ্ছ। 

 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র : 

ক যিারীমদর দক্ষতা বৃভদ্ধর জন্য অভিস ব্যিস্থাপনা ভিষেক িেমর ৬০ ঘন্টা ব্যাপী অিযন্তরীণ প্রভশক্ষণ, ক যকতযা-ক যিারীমদর আইভসটি ভিষমে 

দক্ষতা বৃভদ্ধর জন্য “কজলা পর্ যামে ই-িাইল (নভি) ব্যিহার” ভিষেক ও ভিভিন্ন প্রকার প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। ইমতা মধ্য ২জন ক যকতযা 

ও ১জন ক যিারীমক জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল পুরস্কার প্রদান করা হমেমে। ককাভিড-১৯ হমত প্রভতমরামির জন্য এ কার্ যালমের সকল ক যকতযা-

ক যিারীগণমক  াস্ক, হযান্ড গ্লািস, হযান্ড স্যাভনটাইজার, হযান্ড ওোশ, ভপভপই প্রদান করা হমেমে। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র : 

তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা ১০৮ এিাং সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা ৯৭। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র : 

দভরদ্র অসহাে জনসািারমণর  মধ্য কজলা  প্রশাসমকর ভনজস্ব তহভিল হমত ভিভকৎসা সহােতা, ত্রাণ সহােতা, ভশক্ষা সহােতাসহ ভিভিন্ন প্রকার 

কসিামূলক কার্ক্র  গ্রহণ করা হমেমে। 

এস.এ.অযান্ডটি. অযাক্ট অনুর্ােী ভিিামগর ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র পভর াণ: 

এস.এ.অযান্ডটি. অযাক্ট অনুর্ােী সুনা গি কজলার ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র ক াট পভর াণ ৬.৪২২৪ একর।   

কজলা : ক ৌলিীিাজার 

২০১৯-২০২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

প্রিাসী অধূযভষত এ কজলাে বিমদভশক করভ মটমন্সর প্রিাহ অি যবনভতক উন্নেমন ও ভিভনমোগ বৃভদ্ধমত অিদান রাখমে এিাং একই সামি 

অি যবনভতক সমৃভদ্ধ অজযমন ভিমশষ র্ভভ কা রাখমে। মুভজিিষ য উপলমক্ষ কজলার সকল উপমজলামক ভিক্ষুকমুক্ত কমর কজলামক ভিক্ষুকমুক্ত 

কঘাষণা করার ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে। ইমতা মধ্য িড়মলখা ও জুড়ী উপমজলামক ভিক্ষুকমুক্ত এিাং জুড়ী উপমজলামক  াদকমুক্ত কঘাষণা করা 

হমেমে। 

কজলা সদমর ক ৌলিীিাজার সরকাভর উচ্চ ভিদ্যালে  ামঠ শহীদ ভ নামরর পামশ জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান এর মুযরাল স্থাপন 

করা হমেমে। জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ামনর জেশতিাভষ যকী উদ র্াপন উপলমক্ষয  হান মুভক্তযুমদ্ধর স্মৃভত ভিজভড়ত স্থানসমূহ 

ভিভিতকরণ ও সুষ্ঠিুামি সাংরক্ষমণর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে এিাং ‘মুভজিিষ য’ উপলমক্ষয কজলার সকল সরকাভর প্রািভ ক ভিদ্যালে প্রােমন 

শহীদ ভ নার স্থাপমনর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে। ইমতা মধ্য ১০৫২টি প্রািভ ক ভিদ্যালমের  মধ্য ২৬৫টি ভিদ্যালমে শহীদ ভ নার স্থাপন করা 

হমেমে। অিভশষ্ট কার্ যক্র  িল ান আমে। এ কজলার সকল উপমজলামক শতিাগ ভিদুযতােমনর আওতাে আনার কার্ যক্র  গ্রহণ িল ান রমেমে। 

ইমতা মধ্য ক ৌলিীিাজার সদর, শ্রী েল, ক লগি ও জুড়ী উপমজলাে শতিাগ ভিদুযতােন  াননীে প্রিান ন্ত্রী কর্তযক উমদ্বািন করা হমেমে। 

অিভশষ্ট উপমজলাে শতিাগ ভিদুযতােমনর কার্ যক্র  িল ান আমে। মুভজিিষ য উদর্াপমনর জন্য কজলার প্রভতটি উপমজলাে ২০,৩২৫টি কমর 

ক াট ১,৪২,২৭৫টি গামের িারা ভিনামূমল্য ভিতরমণর ব্যিস্থা কনো এিাং ১ লক্ষ বৃমক্ষর িারা করাপমনর ভসদ্ধান্ত হমেমে। 

এ কজলাে আইন-শৃঙ্খলা স্বািাভিক রাখমত ২০১৯-২০ অি যিেমর ৭৬০টি ক ািাইল ককাট য অভির্ান পভরিালনা কমর ২৯৩০টি  া লাে 

৭৮,৭৫,৬১০/-(আটাির লক্ষ পঁিাির হাজার েেশত দশ) টাকা জভর ানা আদাে করা হমেমে। ২০১৯-২০ অি যিেমর র্ভভ  উন্নেন কর (সািারণ) 

৪,৮৪,৪৫,৭৭৫/- টাকা ও র্ভভ  উন্নেন কর (সাংস্থা) ৩,৭০,৯১,১৩৩/- টাকা এিাং িা-িাগামনর দাভি ৪,১১,৫৪,৫০৪/- টাকা আদাে করা হমেমে। 

২০১৯-২০২০ অি যিেমর drr.land.gov.bd সাইমটর  াধ্যম  অনলাইমন আমিদন গ্রহণ কমর করকড যরু  শাখা হমত ৪৫৩২টি এসএ 

খভতোন কসিা গ্রহীতা িরাির সরিরাহ করা হমেমে। 



118 

২০২০-২০২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা: 

নাগভরকমদর জন্য সুশাসন প্রভতষ্ঠা করার লমক্ষয আইমনর শাসন, স তা ও ন্যাে ভিিার ভনভশ্চতকরণ এিাং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সন্ত্রাস, 

জভেিাদ ভনমূ যমল জনসমিতনতামূলক সিা অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখা। ভিদ্যালেসমূমহ ভনেভ ত  া-স ামিশ এিাং ভশক্ষক, অভিিািক, োত্র 

স ামিশ আমোজন,  াদকদ্রমব্যর ব্যিহার করামি জনসমিতনতামূলক সিা অনুষ্ঠান করা হমি। স াজ ও রাষ্ট্রমক দুনীভতমুক্ত রাখা এিাং জাতীে 

জীিমনর সি যমক্ষমত্র শুদ্ধািার ককৌশমলর িি যা ও িাস্তিােমনর লমক্ষয সরকার কর্তযক গৃভহত জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল (National Integrity 

Strategy-NIS) র্িার্িিামি িাস্তিােন করা হমি। 

অনলাইমন পি যার আমিদন গ্রহণ ও ভিতরণ, ই-িাইভলাং এর  াধ্যম  শতিাগ নভি ভনষ্পভিকরণ, ইন্টারমনট ও কভিউটার ভিভিক সি িরমণর 

কসিা প্রদান,  ানসম্মত ভশক্ষা ভনভশ্চতকরণ, দক্ষ ও জনিান্ধি প্রশাসন গঠন, নাগভরক কসিা সহজীকরণ, নারী উন্নেমন ভিমশষ উমদ্যাগ গ্রহণ, 

িাল্যভিিাহ করামি কার্ যক্র  গ্রহণ, কিকার ও যুি  ভহলামদর ভরল্যাভন্সাং ও ভিভিন্ন প্রকার আেিি যনমূলক প্রভশক্ষণ প্রদান করা, ভশক্ষার হার 

শতিামগ উন্নীত করা। ভিভনমোমগর অনুকূল পভরমিশ সৃভষ্টর  াধ্যম  ক যসাংস্থান সৃভষ্ট করা। অনািাদী িাষমর্াগ্য জভ  িামষর আওতাে আনেন 

করা, কৃভষ জভ র সমি যাচ্চ ব্যিহার ভনভশ্চতকরমণ সমিতনতামূলক কার্ যক্র  বৃভদ্ধ করা হমি। 

SDG-র লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা: 

মুভজিিষ য উপলমক্ষ কজলার সকল উপমজলামক ভিক্ষুকমুক্ত কমর কজলামক ভিক্ষুকমুক্ত কঘাষণা করার ভনভ ি ভিক্ষুক জভরপ কার্ যক্র  কশষ 

হমেমে। জভরপ অনুর্ােী কজলাে ক াট ভিক্ষুমকর সাংখ্যা হমচ্ছ ২,০৫২ জন। এর  মধ্য ৫০৫ জনমক ইমতা মধ্য পূনি যাসন করা হমেমে এিাং 

১,৫৪৭ জনমক পূনি যাসমনর কাজ িল ান রমেমে। ভিভিন্ন প্রকমল্পর  াধ্যম  ভিক্ষুকমদর পূনি যাসন করা হমচ্ছ।  

উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ : 

ক ৌলিীিাজার কজলার ‘শ্রীহি অি যবনভতক অঞ্চল দ্রুত িাস্তিােন এিাং ক যসাংস্থান সৃভষ্ট করা, র্ভভ কি ও িজ্রপাত করামি জনসমিতনতা 

বৃভদ্ধমূলক কার্ যক্র  গ্রহণ, ই-িাইভলাং কার্ যক্র  শতিাগ িাস্তিােন এিাং কিইসবুক/ওমেিসাইট র্িার্ি ব্যিহামরর  াধ্যম  জনসািারণমক উন্নত 

কসিা প্রদান ভনভশ্চতকরণ। 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র : 

দুনীভতমুক্ত, স্বচ্ছ ও জিািভদভহমূলক প্রশাসন ব্যিস্থা ভনভশ্চতকমল্প  াননীে প্রিান ন্ত্রীর সদে ভনমদ যশনা ক াতামিক দুনীভতর ভিরুমদ্ধ ভজমরা 

টলামরন্স নীভত গ্রহমণর জন্য এ কার্ যালেসহ প্রশাসমনর  াঠ পর্ যামের সকল ক যকতযা/ক যিারী িরাির িাতযাটি কপৌুঁমে কদো হমেমে। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র : 

ভি-কযাটাগভরর কজলা সমূমহর  মধ্য সারামদমশ ক ৌলিীিাজার কজলা ই-নভি কার্ যক্রম  কসমেম্বর-২০১৯ হমত জানুোভর ২০২০ পর্ যন্ত একািামর 

১  স্থান অজযন কমরমে। ভডভজটাল এযামটনমডন্স িালু করা হমেমে। ওোনেপ সাভি যমসর  াধ্যম  র্ভ-সিভির খভতোন প্রদান করা, ক্ষুমদ িাতযা 

িা এসএ এস এর  াধ্যম  কসিা প্রািীমদর র্ভভ  সাংক্রান্ত ভিষমে অিভহতকরণ। অনলাইমন ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীর সনদ প্রদান করা। অনলাইন ভডভলাং 

লাইমসন্স িালুকরণ। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র : 

ব্যাাংভকাং ভসমষ্টম র  াধ্যম  ক যিারীমদর কিতনিাতা প্রদান, গাভড়িালকমদর জন্য উন্নত সুমর্াগ সুভিিা সিন্ন ভিো াগার বতভর,  ভহলা কসিা 

প্রািী ও  ভহলা ক যকতযা/ক যিারীমদর জন্য আধুভনক সুমর্াগ সুভিিা সম্বভলত, না ামজর স্থান ও পৃিক কশৌিাগার ভন যাণ। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র : 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক প্রাপ্ত আমিদন ০৭টি, সরিরাহকৃত তথ্য সাংখ্যা ০২টি, ভিভি ক াতামিক ০৫টি আমিদন ভনষ্পভি করা 

হমেমে এিাং তথ্য কভ শন িরাির ককান আভপল দামের করা হেভন। 

এস.এ.অযান্ডটি. অযাক্ট অনুর্ােী ভিিামগর ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র পভর াণ: 

এস.এ.অযান্ডটি. অযাক্ট অনুর্ােী সুনা গি কজলার ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র ক াট পভর াণ ৭.৪৮ একর। 

১০.৬ রাংপুর ভিিাগ  
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রাংপুর ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে: 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 ভিিাগীে পর্ যাে কজলা প্রশাসক সমম্মলন-১২টি, আইন শৃাংখলা কভ টির সিা-৬টি, কিারািালান প্রভতমরাি টািমিাস য কভ টির সিা-

১২টি, উন্নেন স ন্বে কভ টির সিা-৪টি, রাজস্ব সিা-১১টি সিন্ন হমেমে ( কমরানা িাইরামসর জন্য ০১ টি সিা স্থভগত)। ভিিাগীে 

কভ শনার ও অভতভরক্ত ভিিাগীে কভ শনার কর্তযক পভরদশ যন ও দশ যন প্র াপ অনুর্ােী অজযন হমেমে। 

 ভনি যাভরত স মে িাভহত ভিভিন্ন  ন্ত্রণালমে ভরমপাট য ভরট যান/সিার কার্ যভিিরণীর অগ্রগভতর প্রভতমিদন কপ্ররণ করা হমেমে। 

 নভি ব্যিস্থাপনার  াধ্যম   অভিক সাংখ্যক পত্র ভনষ্পভি পমত্রর সাংখ্যা বৃভদ্ধ করা হমেমে। 

 দক্ষতার সমে িাভষ যক ক যসিাদন চুভক্ত িাস্তিােন করা হমেমে। 

 দূমর্ যাগ ব্যিস্থাপনা শভক্তশালী করমণ নানাভিি পদমক্ষপ গ্রহণ করা হমেমে। 

 ভিিাগীে কভ শনার অনুকূমল ২০১৯-২০ অি যিেমর িরাদ্ধকৃত ৫০০ ক : টন টিআর রাংপুর ভিিামগর ভিভিন্ন প্রকল্প সমূমহ উপিরাে 

প্রদান করা হমেমে। 

 ভনি যাভরত স েসী ার  মধ্য কসিা প্রতযাশী এিাং দশ যনািীমদর জন্য কসিার  ান উন্নেমন নান উদ্ভািনীমূলক কার্ যক্র  গ্রহণ করা 

হমেমে। 

 ভিভিন্ন  ন্ত্রণালে/দপ্তমরর ভনমদ যশনা ক াতামিক ক যশালা িাস্তিােন করা হমেমে। 

 কপৌরসিার ভনি যাভিত ক ের/ কাউভন্সলরগমণর শপি গ্রহণ সিন্ন করা হমেমে। 

 র্ভভ  প্রশাসন প্রভশক্ষণ ককমন্দ্রর সহমর্াভগতাে ভিিাগীে পর্ যামে ইউভনেন র্ভভ  সহকারী ক যকতযা, সামি যোর, রাজস্ব সহকারী, 

কপশকার, সাটি যভিমকট সহকারীসহ স পর্ যামের ক যিারীমদর ৪০ জমনর ০৩টি ব্যামি ১২০ জনমক প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের আওতািীন গণক যিাভরমদর জন্য িাৎসভরক ৬০ ঘন্টাব্যাপী প্রভশক্ষণ ক যসূভির আওতাে প্রভশক্ষণ ম্যানুমেল 

অনুর্ােী এ কার্ যালমের ৩ে কেভণর ৩২ জন এিাং ৪ি য কেভণর ২৮ জন ক যিারীমক প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। 

 ই-িাইভলাং ভিষে ও এ প্যাভি ভিষেক প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। 

 ভডভজটাল উদ্ভািনী ক লা ও কসাোল ভ ভডো সাংলাপ আমোজন করা হমেমে। 

 KPI এর লক্ষয াত্রা অভজযত হমেমে। 

 অবিি দখলদার হমত কৃভষ ও অকৃভষ জভ  উদ্ধার করা হমেমে। 

 অভডট আপভি ও আপীল/ভরভিশন  া লা ভনষ্পভিসহ র্ভভ  অভিগ্রহমণর চুড়ান্ত ভসদ্ধান্ত প্রদান করা হে। 

 ০৫ টি ল্যাপটপ ক্রে করা হমেমে. ৪০ ইভঞ্চ LED T.V ক্রে করা হমেমে.১০ টি ভেমলর আল ারী ও ০৫ ভেমলর র যাক ক্রে করা 

হমেমে, IP কযাম রা ক্রে করা হমেমে,10 প্রভিশনাল সফ্ ট ওোর ক্রে করা হমেমে, ৪ কসট কসািা ও কসািার কটভিলসহ ক্রে করা 
হমেমে, 6KVA IPS ক্রে করা হমেমে,০২ টি ২ টন A.C ক্রে করা হমেমে,০১ টি িমটাকভপোর ক ভশন ক্রে করা হমেমে। 

 RFQ No: ০৭ এর   াধ্যম  ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালমে ভডভজটাল হাভজরা ক ভশন ক্রে করা হমেমে। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, গাইিান্ধা এর ১৬ টি, কুভড়গ্রা  এর ১৮ টি এিাং পঞ্চগড় এর ০৫ টি এিাং পুভলশ সুপামরর কার্ যালে, 

পঞ্চগড় এর ০৪ টি সহ ক াট =৪৩ টি শূন্য পমদ জনিল ভনমোমগর কার্ যক্র  সিন্ন করা হমেমে। 

২০১৯-২০ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : 

  ভিিাগীে কজলা প্রশাসক সমম্মলন-১২টি, ভিিাগীে আইন শৃাংখলা কভ টির সিা-৬টি, কিারািালান প্রভতমরাি টািমিাস য কভ টির 

সিা-১২টি,ভিিাগীে উন্নেন স ন্বে কভ টির সিা-৪টি, জরুরী প্রমোজমন ককার কভ টির সিা আহিান, ভিিাগীে সা াভজক ভনরাপিা 

সাংক্রান্ত সিা-০৬ টি, তথ্য অভিকার আইন িাস্তিােমন সুপারভিশন কভ টির সিা -০৬ টি, কারাগামর িাকা ভশশু ভকমশারমদর 

অিস্থার উন্নেমনর লমক্ষয বনভতকতা কভ টির সিা-০৪ টি, ভনি যাভরত স মে িাভহত ভিভিন্ন  ন্ত্রণালমে ভরমপাট য ভরট যান/সিার 

কার্ যভিিরণীর অগ্রগভতর প্রভতমিদন কপ্ররণ। নভি ব্যিস্থাপনার  াধ্যম  ভনষ্পভিকৃত পমত্রর সাংখ্যা আমরা বৃভদ্ধকরণ। দক্ষতার সমে 

িাভষ যক (২০১৯-২০)  ক যসিাদন চুভক্ত িাস্তিােন করা।  

 দুমর্ যাগ ব্যিস্থাপনা শভক্তশালীকরণ (িন্যা, র্ভভ কি ও অভগ্নসাংমর্াগসহ ক াকামিলার পূি য প্রস্তুভত গ্রহণ)।  

 ভিিাগীে কভ শনার অনুকূমল ২০১৯-২০২০ অি যিেমর টিআর কার্ যক্র  র্িাস মে উপ-িরাে প্রদান, িাস্তিােন ও পভরদশ যন।  

 ভনি যাভরত স েসী ার  মধ্য কসিা প্রতযাশী এিাং দশ যনািীমদর জন্য কসিার  ান উন্নেন।  

 ভনি যাভরত স মে ভিভিন্ন  ন্ত্রণালমে িাভহত প্রভতমিদন (অপরাি ভিত্র, কজলা উন্নেন স ন্বে কভ টি ও আইন-শৃঙ্খলা 

কভ টির সরকাভর দপ্তমর গণশুনানী গ্রহণ, কর্ৌন হেরাভন, কিারািালান সিভকযত  াভসক প্রভতমিদন, ভিদ্যালে 



120 

পভরদশ যন/দশ যন,  ানসম্মত ভশক্ষা, জনমসিা এিাং দুনীভত ভিমরািী ক যসূভি িাস্তিােন, ক ািাইল ককাট য পভরিালনা, 

ক ািাইল ককামট যর আওতাে দামেরকৃত আপীল  া লা ও িাল্যভিিাহ প্রভতমরাি, কিৌজদাভর কার্ যভিভি, আ ার িাভড় 

আ ার খা ার প্রকল্প িাস্তিােন, তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর অনলাইন প্রভশক্ষণ সিন্নকারী দাভেত্বপ্রাপ্ত ক যকতযা 

(ভডও)-কদর সিমকযর তথ্য, ভিভিন্ন   ন্ত্রণালে/দপ্তমরর ভনমদ যশনা ক াতামিক ক যশালা িাস্তিােন ভনভশ্চত করা।  

 প্র াপ অনুর্ােী ভশক্ষা প্রভতষ্ঠানসহ ভিভিন্ন দপ্তর দশ যন/পভরদশ যন। 

  াভসক ভিিাগীে রাজস্ব সিা-১২টি সিন্ন করার পভরকল্পনা রমেমে। 

 ভিিাগীে ইমনামিশন সামকযল আমোজন করা হমি। 

 ইমনামিশন সামকযমল ভিভিন্ন কযাটাগভরমত কসরা ০৮ জনমক পুরস্কৃত করা হমি। 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের আওতািীন গণক যিাভরমদর জন্য িাভষ যক ৬০ ঘন্টাব্যাপী প্রভশক্ষণ ক যসূভির আওতাে প্রভশক্ষণ ম্যানুমেল 

অনুর্ােী এ কার্ যালমের ৩ে কেভণর ৩৪ জন এিাং ৪ি য কেভণর ২৯ জন ক যিাভরমক প্রভশক্ষণ প্রদান অব্যাহত িাকমি। 

 এ ভিিামগ ক যরত উপমজলা ভনি যাহী অভিসার, সহকারী কভ শনার (র্ভভ ) এিাং সহকারী কভ শনারগমণর অিযন্তরীণ 

প্রভশক্ষণ অব্যাহত িাকমি। 

 দুমর্ যাগ ব্যিস্থাপনা শভক্তশালীকরণ (িন্যা, র্ভভ কি ও অভগ্নসাংমর্াগসহ ক াকামিলার পূি য প্রস্তুভত গ্রহণ)।  

 র্ভভ  উন্নেন কমরর সািারণ দািী শতিাগ আদােকরণ, KPI অনুর্ােী  প্রকৃত র্ভভ হীনমদর  াম  কৃভষ খাস জভ  

িমন্দািস্ত প্রদান, অবিি দখলদার হমত কৃভষ ও অকৃভষ জভ  উদ্ধার কজারদারকরণ, স্বচ্ছ র্ভভ  রাজস্ব ব্যিস্থাপনাে 

গভতশীলতা ভনভশ্চতকরণ ও রাজস্ব ব্যিস্থাপনা সাংক্রান্ত প্রভশক্ষণ প্রদান (িামজট প্রাভপ্ত সামপমক্ষ) এিাং আপীল/ভরভিশন 

 া লা দ্রুত ভনষ্পভিকরমণর পভরকল্পনা রমেমে।  

 স্থানীে সরকার শাখার শূন্য পমদ জনিল ভনমোগ সাংক্রান্ত িামজট পাওো কগমল দ্রুত জনিল ভনমোগ কার্ যক্র  গ্রহণ করার পভরকল্পনা 

রমেমে। দক্ষতার সাংমগ িাভষ যক ক যসিাদন চুভক্ত িাস্তিােন করার পভরকল্পনা রমেমে। ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে, রাংপুর এর 

৩ে কেভণর অভিস সহকারী কা -কভিউটার-মুদ্রাক্ষভরক পমদ-১১ টি, ৪ি য কেভণর অভিস সহােক পমদ- ০১ টি ভনমোগ কার্ যক্র  

প্রভক্রোিীন। কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, রাংপুর, ভদনাজপুর, কুভড়গ্রা , লাল ভনরহাট এর ৩ে কেভণর ভিভিন্ন পমদ জনিল ভনমোমগর 

কার্ যক্র  প্রভক্রোিীন। কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, রাংপুর এর ৩ে কেভণর ভিভিন্ন পমদ পমদান্নভত প্রদামনর কার্ যক্র  প্রভক্রোিীন। 

পুভলশ সুপামরর কার্ যালে, ভদনাজপুর এর ৩ে কেভণর ভসভিল োি ভনমোমগর কার্ যক্র  প্রভক্রোিীন। পুভলশ সুপামরর কার্ যালে, 

ঠাকুরগাঁও এর ৩ে কেভণর ভসভিল োি ভনমোমগর কার্ যক্র  প্রভক্রোিীন। ওমেি কপাট যামল ভনমোগ ও পমদান্নভত সাংক্রান্ত আপমলাড 

করা হমি। 

SDG-র লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা: 

SDG-ভিষেক ক যশালা আমোজন করা হমি। SDG-অিীষ্ট ১৬ অজযমন কহল্প কডস্ক িালুকরণ, কসিা প্রতযাশীমদর জন্য িসার 

ব্যিস্থা এিাং গর  কিমক রক্ষা পাওোর জন্য বিদুযভতক পাখার ব্যিস্থা, অভিস িত্ত্বমরর কসৌন্দর্ য িি যন ও পভরস্কার পভরচ্ছন্নতা 

কার্ যক্র , এভিভকউটিি ম্যাভজমেট ককামট য আগত িাদী-ভিিাদী পমক্ষর কলাকজমনর িসার সুব্যিস্থাসহ, এভিভকউটিি 

ম্যাভজমেট ককামট যর আধুভনকােমনর পদমক্ষপ গ্রহণ। 

দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ: 

 ভসটিমজন িাট যার িাস্তিােন 

 জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল িাস্তিােমন পদমক্ষপ গ্রহণ। 

 দপ্তমর আগত কসিাগ্রহীতামদর  তা ত পভরিীক্ষণ ব্যিস্থা িালুকরণ। 

 শাখার ক যকতযা/উর্ধ্যতন ক যকতযা কর্তযক ভনেভ ত পভরদশ যমনর  াধ্যম  সরকাভর কামজর  ান  উন্নেন ও জিািভদভহতা 

ভনভশ্চতকরণ।  

 শাখার আসিািপত্র, ইমলকিভনি  ালা াল, ব্যিহৃত কেশনারী দ্রব্যাভদর অপিেমরািকরণ, িাইল ভিন্যস্তকরণ, ভিভিন্ন 

করভজোর হালনাগাদকরণ কসিার  ান উন্নেন পভরকল্পনা গ্রহণ।  

 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র :  

 শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামির ভনভ ি অিীনস্ত দপ্তরসমূহমক ভনমদ যশনা প্রদান করা এ কার্ যালমে অনুভষ্ঠত ভিভিন্ন সিাে এ 

ভিষমে আমলািযসূিীমত অন্তর্ভ যক্ত কমর আমলািনা ও ভদকভনমদ যশনা প্রদান করা হে। দুনীভত প্রভতমরামি সকল দপ্তর, সা ভজক-

রাজবনভতক ব্যভক্তিগ য, গণ্য ান্য ব্যভক্তমদর স ন্বে  তভিভন ে সিা অনুভষ্ঠত হমেমে। 
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ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র : 

 ভিিাগীে পর্ যামে ক , ২০১৯  ামস রাংপুর ভিিাগ ৩ে স্থামন রমেমে। 

 প্রভত  ামস ভিিাগীে ইমনামিশন কভ টির সিা আমোজন করা হে। কসাোল ভ ভডোগুমলামত রাংপুর ভিিাগীে ইমনামিশন টি  

ভনেভ তিামি তামদর কার্ যক্র  পভরিালনা অব্যাহত করমখমে এিাং অমনক কক্ষমত্রই ভিভিন্ন অনুষ্ঠামনর  াধ্যম  সাংিাদ  াধ্য  

সমূহমক অিভহত করা হমেমে। একই সামি Public Service Innovation,  ন্যাশনাল ওমেি কপাট যল কর ওোকয সহ অন্যান্য 

কিইসবুক কপইজ এর পরা শ য ভিিাগীে ইমনামিশন টি  িাস্তিােন কমর িমলমে। 

 ই- িাইভলাং, ই-না জাভর ও ই-নভির কার্ যক্র  বৃভদ্ধ করা । ওমেি কপাট যামল তথ্য প্রদান করণ ও ভিডব্যাক সুভিিা কর্াগ করার 

কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমি। 
 

 রাংপুর ভিিামগর আওতািীন িাাংলামদশ পুভলশ ভিিামগর ভিভিন্ন অভিমসর ভসভিল োি ভনমোমগর কক্ষমত্র আমিদন িাোই পূমি য 

কজলা িাোই কভ টির  াধ্যম  করা হত। র্ার িমল োড়পমত্রর ভনি যাভরত ০১ িেমরর  মধ্য ভনমোগ প্রভক্রো সিন্ন করা সম্ভি হত 

না। আমিদন িাোইমের কারমণ োড়পমত্রর ভনি যাভরত স মের  মধ্য ভনমোমগর (েে) কার্ যক্র  গ্রহণ করা সম্ভি হমচ্ছ। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র : 

 ক যকতযা/ক যিারীমদর কিতন-িাতাভদ প্রভত  ামসর প্রি  ক যভদিমস পভরমশাি করা হে। 

 টিএ, ভডএ এর আমিদন প্রাভপ্তর ০৭ (সাত) ক যভদিমসর  মধ্য অনুম াদন করা হে। 

  ভহলা ক যিারীমদর জন্য পৃিক টেমলট ও না াজখানা বতভর করা হমেমে। 

 ২০১৯-২০২০ অি যিেমর ৩ে ও ৪ি য কেভণর ক যিারীগণমক িাৎসভরক ৬০ ঘন্টা প্রভশক্ষমণর ব্যিস্থা করা হমেমে। 
 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-র আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

 তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক ককান আমিদন পাওো র্ােভন।  াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  (গণপূতয 

ভিিাগ/স্থানীে সরকার ভিিাগ দূমর্ যাগব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালমের  

* ভি.দ্র.: এস.এ.অযান্ড টি, অযাক্ট অনুর্ােী এ ভিিামগর ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/খাস র্ভসিভির জভ র পভর াণ: 

 কৃভষ- ৪৫৩.২২৫ একর, অকৃভষ -৩২২.৫৪৯৮৭ একর, অভপ যত -১৯.১৪৫ একর।  

কজলা :  রাংপুর 

 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 

 কজলা প্রশাসমন ক যরত ক যকতযাগণমক ক যকাভলন প্রভশক্ষণ প্রদান ও ১৫ জন ক যিারীমক আরভপএটিভস রাজশাহীমত 

প্রভশক্ষমণ কপ্ররণসহ জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমে ভনি যাভরত প্রভশক্ষণ প্রদান ও   সাংস্থাপন ভিষেক সকল কার্ যািলী সিাদন। 

রাষ্ট্রীে অভতভিমদর সাভকযট হাউমস আিাসমনর ব্যিস্থা, রাষ্ট্রািার অনুর্ােী ভিভিআইভপগমণর প্রমটাকল প্রদান, গাভড় 

অভির্ািন ও জ্বালানী কতল সরিরাহ। 

 ২০১৯-২০ অি যিেমর ৭ টি নতুন কিন্ডর লাইমসন্স প্রদান করা হমেমে এিাং ১৩৮ টি কিন্ডর লাইমসন্স নিােন করা হমেমে। 

সরকার ভনি যাভরত কিন্ডর লাইমসন্স ভি ও কিন্ডার নিােন ভি আদামের  াধ্যম  সরকামরর রাজস্ব আদাে বৃভদ্ধ কপমেমে।  

 ২০১৯-২০ অি যিেমর ৩১ ভডমসম্বর ও ৩০ জুন কজলা প্রশাসক কর্তযক কিজাভর কিভরভিমকশন করা হমেমে। পািভলক 

পরীক্ষাসহ সরকার কর্তযক স্বীকৃত ভিভিন্ন ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান, কিাড য ও দপ্তর এর পরীক্ষার প্রনপত্রসমূমহর কহিাজত এিাং 

পরীক্ষার রুটিন অনুর্ােী সাংভিষ্ট দপ্তর ও প্রভতষ্ঠানমক সরিরাহ করা হমে িামক। এোড়া স্থানীে ভিভিন্ন দপ্তর ও 

প্রভতষ্ঠামনর মূল্যিান ও গুরুত্বপূণ য দ্রব্যাভদ কিজাভরমত কহিাজত করা হমেমে।   

 ২০১৯-২০২০ অি যিেমর ৫টি এলএ ককস সৃজন করা হমেমে। তেমধ্য ০৩টি এলএ ককমসর ৭ িারা কনাটিশ জাভর হমেমে। 

০১টি এলএ ককমসর এওোড য প্রস্তুত হমেমে। ০১টি এলএ ককমসর ৭ িারা কনাটিশ প্রস্তুমতর কার্ যক্র  িল ান। 
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 করকড যরু  শাখাে ELRS ভসমেম র  াধ্যম  ভস.এস ৩৩৭২ টি খভতোন, এস.এ ৬০০১টি খভতোন এিাং আরএস 

৫৯১৩টি খভতোন এভি কমর হালনাগাদপূি যক জনসািারমণর ভনকট সরিরাহ করা হমেমে। এোড়াও 

৯৮/১০০/১০৭/১৪৪/১৪৫ ও ক ািাইল ককামট যর আওতাে ৬০৫টি, ভ স ককস-১০টি, ভ স আপীল-২৭টি, ভসএ করাল-২২টি, 

এলএ ককস-০৫টি, ভিভপ ককস-১০টি, সাটি যভিমকট ককস-০৮টি, উমচ্ছদ ককস-০১টি, ভিভন ে ককস-০৩ টি, আপীল ককস-

১০টি এিাং আপভি ককস-৩০টি এর জামিদা প্রস্তুতপূি যক সরিরাহ করা হমেমে। 

 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অভিদপ্তর, আঞ্চভলক অভিস, রাংপুর হমত প্রাপ্ত কেশনাভর দ্রব্যাভদ ভিিাজন ক াতামিক সকল উপমজলা 

ভনি যাহী অভিসামররর কার্ যালে ও কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, রাংপুমর ভিতরণ এিাং স্থানীেিামি ক্রেকৃত কেশনাভর 

দ্রব্যাভদ, সরকাভর ির স এিাং ভনি যাভরত ১৬ প্রকার করভজোর মুদ্রণ, িাঁিাই এিাং ভিতরণ করা হমেমে। 

 ২০১৯-২০ অি যিেমর ভিজ্ঞ কদওোভন আদালত হমত ৮৩৯ টি কনাটিশ ও আরভজর কভপ পাওো কগমে। ৭৪৯ টি তথ্য 

ভিিরণী ভিজ্ঞ সরকাভর ককৌুঁসুভলর ভনকট কপ্ররণ ৩ টি উমচ্ছদ ককস রুজু এিাং ৭টি ককস ভনষ্পভি হমেমে। অিমুল্যােন 

 া লার পুরামনা িাইমলর ডাটামিইজ বতভর কমর সাংরক্ষণ করা হমেমে। 

 অনলাইমন ২৫৩৭৬ টি ভ উমটশন ককস ভনষ্পভির  াধ্যম  ২১২৭১টি খভতোন হালনাগাদ হমেমে। র্ভভ  উন্নেন কর িািদ 

সািারণ=৭,০৫,৯২,৯০৯/- টাকা এিাং সাংস্থার ১,৭৭,১০,৭৩৩/-টাকা আদাে হমেমে। কর িভহভু যত রাজস্ব 

১,৭০,৪৩,৭২৩/-টাকা আদাে হমেমে। আেেন প্রকমল্পর  াধ্যম  ৯৪০টি পভরিারমক এিাং ০৯টি গুচ্ছগ্রা  সৃজমনর  াধ্যম  

৮৩৫ জন র্ভভ হীন পভরিারমক পুনি যাভসত করা হমেমে। ২৪.০১৫ একর কৃভষ খাস জভ  ১৪৮ জন র্ভভ হীনমক িমন্দািস্ত 

প্রদান এিাং অভপ যত সিভির ভলজ াভন িািদ ৪৭৩০৬১৫/-টাকা আদাে হমেমে। 

২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা: 

 সাভকযট হাউমসর কক্ষসমূহ আধুভনকােমনর ব্যিস্থা গ্রহণ, একটি অতযাধুভনক ও  ানসম্মত সাভকযট হাউস ভন যামণ পদমক্ষপ 

গ্রহণ, সাভকযট হাউমস একটি ভিদুযৎ সাি কেশন ভন যামণ পদমক্ষপ গ্রহণ, কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে ও িাসিিমন ভিভিন্ন 

ভন যাণ ও সাংস্কার কামজর পদমক্ষপ গ্রহণ করা হমেমে।  

 কিন্ডর লাইমসন্সগুমলা সম্পূণ য অনলাইমন করার পভরকল্পনা গ্রহণ করা হমেমে। 

 পুরাতন আদমল ভনভ যত অভত পুরাতন কিজাভর িিনটির স্থমল একটি আধুভনক সুভিিা সিন্ন এিাং প্রশস্ত নতুন িিন 

ভন যামণর জন্য উর্ধ্যতন কর্তযপমক্ষর ভনকট সুপাভরমশর পভরকল্পনা করা হমেমে।   

 ভডমো া ইভিভনোভরাং, কটিটাইল ইভিভনোভরাং, নাভস যাং ইতযাভদ পরীক্ষাসমূহ অনলাইমন অনুষ্ঠামনর ভিষমে উর্ধ্যতন 

কর্তযপমক্ষর ভনকট সুপাভরমশর পভরকল্পনা গ্রহণ করা হমেমে। 

 অি যিেমর ২৫টি এলএ ককস সৃজমনর সম্ভািনা রমেমে।  

 ২০২০-২০২১ অি যিেমর করকড যরু  শাখামক একটি আধুভনক করকড যরুম  পভরণত করার ক যপভরকল্পনা গ্রহণ করা হমেমে 

এিাং  

 কনাটিশ ও আরভজর কভপ প্রাভপ্ত সামপমক্ষ তথ্য ভিিরণী/র্ভভ  উন্নেন কর ব্যতীত অন্য ককান সরকাভর স্বাি য কনই  ম য 

প্রভতমিদন ভিজ্ঞ সরকাভর ককৌুঁসুভলর ভনকট কপ্ররণ ভনভশ্চতকরণ, সরকামরর পমক্ষ রাে প্রদানকৃত  া লাে নাভলশী 

সিভির দখল গ্রহণ ভনভশ্চতকরণ, সরকামরর ভিরুমদ্ধ রাে প্রদানকৃত  া লাে র্িাস মে উচ্চ আদালমত 

আভপল/ভরভিশন/ভরট ভপটিশন দামের ভনভশ্চতকরণ, সরকাভর র্ভ-সিভি হমত অবিি দখলদার উমচ্ছদ ভনভশ্চতকরণ, ১২ 

িেমরর  া লাসমূমহর তিভসলভুক্ত সিভি ১নাং খাস খভতোমন অন্তভু যভক্ত ভনভশ্চতকরণ। 

 জনমিাগাভন্ত হ্রামস কজলা ও উপমজলা সকল পর্ যামে One Stop সাভি যস িালু, দক্ষ, আধুভনক ও কটকসই রাজস্ব 

ব্যিস্থাপনার  াধ্যম  র্ভভ  সাংক্রান্ত জনিান্ধি কসিা ভনভশ্চতকরণ, রাজস্ব প্রশাসমনর সকল ক যকতযা ও ক যিারীমদর 

প্রভশক্ষমণর  াধ্যম  দক্ষ কমর গমড় কতালা, অভপ যত সিভির ভলজ াভন আদাে বৃভদ্ধকরণ, পভরতযক্ত িাভড় ভিভিতকরণ ও 

সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনা, ক্ষুদ্র নৃমগাষ্ঠীভুক্ত জনগমণর জভ  ভিভক্রর অনুম াদন প্রভক্রো সহজীকরণ। 

SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা; 

SDG-অিীষ্ট ১ অজযমন ভিক্ষুক পুনি যাসন কার্ যক্র  িাস্তিােন।  াদক ভিমরািী স ামিশ ও সাইমকল র যাভল আমোজন। ভশক্ষা ও ি ীে প্রভতষ্ঠামন 

সাম্প্রদাভেকতা ভিমরািী স ামিশ ও সাইমকল র যাভল আমোজন। জেীিাদ ভিমরািী সাাংস্কৃভতক অনুষ্ঠান আমোজন। ভনরাপদ সড়ক এিাং িাভিক 

আইন সিভকযত উদু্বদ্ধকরণ সিার আমোজন। ভনরাপদ সড়ক ভিষমে ভিভিন্ন ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন সমিতনতা মূলক সিা আমোজন। SDG-অিীষ্ট 

১৬ অজযমন কহল্প কডস্ক িালুকরণ, কসিা প্রতযাশীমদর জন্য িসার ব্যিস্থা এিাং গর  কিমক রক্ষা পাওোর জন্য বিদুযভতক পাখার ব্যিস্থা, অভিস 

িত্ত্বমরর কসৌন্দর্ য িি যন ও পভরস্কার পভরচ্ছন্নতা কার্ যক্র , এভিভকউটিি ম্যাভজমেট ককামট য আগত িাদী-ভিিাদী পমক্ষর কলাকজমনর িসার 
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সুব্যিস্থা, এভিভকউটিি ম্যাভজমেট ককামট যর আধুভনকােমনর পদমক্ষপ গ্রহণ। অভিষ্ট-১১: কটকসই নগর ও জনপদ অজযমন গৃহহীন জনমগাষ্ঠীর 

িাসস্থান ভনভশ্চতকরমণর লমক্ষয আেেণ ও গুচ্ছগ্রা  প্রকমল্প জভ  আমে ঘর কনই প্রকমল্পর আওতাে ২৩০৪১ জন ‘ক’ কেভণ এিাং ‘খ’ কেভণর 

র্ভভ হীনমক পুনি যাভসত করা হমি। 

দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যত পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ: 

শাখাে রভক্ষত পুরাতন নভিপত্র কেভণভিন্যাস কমর সাংরক্ষমণর কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমি। সকল করভজোর ভনি যাভরত িরম  সাংরক্ষমণর ব্যিস্থা 

করা হমি। 

শৃাংখলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র : 

  ELRS এর  াধ্যম  ROR এর জামিদা নকল সরিরাহ করাে সািারণ জনগমণর হেরাভন ও দুনীভত হ্রাস সম্ভি হমেমে। 

 সািারণ প্রশাসন খামতর অিীমন ভনমোভজত ক যিারীমদর  মধ্য শৃঙ্খলা আনেমনর লমক্ষয তামদর প্রভশক্ষমণর ব্যিস্থা অব্যাহত রাখা 

এিাং শৃঙ্খলা িমের জন্য সরকাভর কা যিারীমদর শৃঙ্খলা ও আিরণ ভিভি অনুর্ােী শাভস্তর ব্যিস্থা অব্যাহত রাখা। দুনীভত প্রভতমরামি 

তামদরমক আরও কিভশ সমিতন করা।  

 দুনীভত প্রভতমরামি গণশুনানী কার্ যক্র  িল ান রমেমে।  

 র্ভভ  উন্নেন কর িািদ সরকাভর অি য আত্মসাৎ করার কারমণ ০১)এক (জন ইউভনেন র্ভভ  সহকারী ক যকতযা এিাং ০৪)িার (জন 

ইউভনেন র্ভভ  উ-সহকারী ক যকতযামক ইমতা মধ্য সা ভেক িরখাস্তপূি যক ভিিাগীে কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমেমে এিাং ভনেভ ত 

পভরদশ যন কার্ যক্র  িল ান।  

ই-গিমন যন্স/ ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র : 

অভতভরক্ত কজলা ম্যাভজমেট আদালমত অনলাইন কসিা: রাংপুর কজলা ০৮টি উপমজলার স ন্বমে গঠিত। কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের অভতভরক্ত 

কজলা ম্যাভজমেট আদালমত সািারণত সািারণ জনগণ  া লা সাংক্রান্ত কার্ যক্রম র জন্য এমস িামকন। ভিভিন্ন স মে নানাভিি কারমণ 

আদালত অনুভষ্ঠত হে না। এোড়াও  া লাটি কী অিস্থাে রমেমে তা সািারণ জনগণ জানমত পামরন না। অিিা এই তথ্যটুকু জানার জন্য 

সািারণ জনগণমক দালাল  /কপশকামরর শরনাপন্ন হমত হে। কদখা র্াে তাভরখ জানমত লম্বা পি পাভড় ভদমে কজলা সদমর আসার কারমণ 

Time, Cost & Visit অমনক কিশী হে। এ কারমণ সািারণ জনগণ র্ামত ঘমর িমস তথ্য সমূহ সহমজ জানমত পামর, কসজন্য এই 

সিটওেযার বতভর করা হমেমে । এই পদ্ধভতমত ক ািাইল কিান অিিা ল্যাপটপ ব্যিহার কমর সািারণ জনগণ  া লা সাংক্রান্ত সকল তথ্য 

কপমত পামর। কজলা প্রশাসমনর ক যিারীমদর Personal Data Sheet এর Software প্রস্তুতকরণ। Citizen Charter Online এ 

প্রদশ যনসহ নাগভরক কসিা সহজীকরমণ ওমেি সাইমট কসিাসাংক্রান্ত সকল তথ্য হালনাগাদকরণ।  

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র : 

৫৭ জন ক যকতযা/ক যিারীমক োভন্ত ভিমনাদন ছুটিসহ িাতা  ঞ্জুর করা হমেমে।  

০৫ জন ক যিারীমক ভপআরএল এিাং ০২ জন ক যিারীমক কপনশন ও আনুমতাভষক প্রদান করা হমেমে।  

২০১৯-২০২০ অি যিেমর ৪ি য কেভণর ৪৫ জন ক যিারীমক িাৎসভরক ৬০ ঘন্টা প্রভশক্ষমণর ব্যিস্থা করা হমেমে।  

২০১৯-২০২০ অি যিেমর ০৪ জন ক যকতযা/ক যিারীমক শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান করা হমেমে। 

িেস ৪৫ উর্ধ্য ক যিারীগমণর িেমর একিার কহলি কিক আমপর/স্বাস্থয পরীক্ষার করা হমেমে।    

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  :  

 তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা- ৯১ টি, সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা- ৯১ টি 

 তথ্য কভ শন িরাির দামেরকৃত আপীমলর সাংখ্যা - নাই 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 

 সি যপ্রি  রাংপুর কজলাে একমসস টু ইনিরম শন, প্রিান ন্ত্রীর কার্ যালে, ঢাকা এর সহমর্াভগতাে এিাং সাভি যস ইমনামিশন িামন্ডর 

অনলাইন ভডভলাং লাইমসন্স ম্যামনজম ন্ট ভসমে  কার্ যক্রম র  াধ্যম  লাইমসন্স প্রদান িালু করা হে। িতয ামন তথ্য ও কর্াগামর্াগ 

প্রযুভক্ত  ন্ত্রণালমের  াধ্যম  রাংপুর কজলার ন্যাে কদমশর সকল কজলাে উপমরাক্ত ০৯টি লাইমসন্সসহ স্বণ য জুমেলাভর, স্বণ য কাভরগভর, 

কলৌহজাত, ভসম ন্ট, কাপড়, সুতা দুগ্ধজাত এিাং ভসগামরট দ্রমব্যর অনলাইন ভডভলাং লাইমসন্স ম্যামনজম ন্ট ভসমে  কার্ যক্র  িালু 

করা হমেমে। 
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 টুযভরজ  কিাড য হমত প্রাপ্ত িরাে দ্বারা নীল দভরো ইমকা পাকয, কামলক্টমরট সুরভি উদ্যামনর  আধুভনকােন।  

 পীরগি উপমজলা র্ভভ  অভিমসর অভিস কক্ষ সাংস্কার, গ্যামরজ ভন যাণ এিাং করকড যরু  সাংস্কার। 

 

কজলা: ভদনাজপুর 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল: 

কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, ভদনাজপুর এর কসৌন্দর্ য বৃভদ্ধসহ সাংভিষ্ট শাখার নভিপত্র র্িার্িিামি সাংরক্ষমণর ভনভ ি কনজারত শাখা, 

সাটি যভিমকট শাখা, ভশক্ষা শাখা, ব্যিসা িাভণজয শাখা ও তথ্য অভিমর্াগ শাখা ক লা াইন কিাড য দ্বারা  সভিত করা হমেমে। 

কজলা প্রশাসক  মহাদমের আিাভসক কার্ যালে ক লা াইন কিাড য দ্বারা কসৌন্দর্ য বৃভদ্ধর জন্য কিম্বার ও কগষ্টরুম র  কশািা পভরিতযন 

করা হমেমে। 

সাভকযট হাউস প্রােমণ জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ামনর স্মৃভত মূযরাল স্থাপন করা হমেমে। 

কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে ভিভডও কনিামরন্স সুষ্ঠুিামি সিাদমনর ভনভ ি নতুন ক ভশন ক্রে করা হমেমে। 

২০২০-২০২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা: 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে গাড়ীসমূহ রাখার জন্য একটি গাড়ীর কসড বতভরর পভরকল্পনা রমেমে। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে ভনরাপিা কজারদার করার ভনভ ি কদোমলর িারপামশ কিষ্টনী লাইট স্থাপন করার পভরকল্পনা 

রমেমে। 

 ভদনাজপুর সুখ সাগমর  ভনভ যত কমটজ ০২টি িালু করার ভনভ ি আসিািপত্র ও সা মন কসৌন্দর্ য বৃভদ্ধর ভনভ ি ফুল িাগান 

বতভরর কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমেমে। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান মূযরাল এিাং শহীদ ভ নামরর িারপামশ ভজ িাই 

পাইপ দ্বারা কিষ্টন করার পভরকল্পনা রমেমে। 

 কসৌন্দর্ যিি যমনর লমক্ষয কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের োমদ িাগান বতভর করার পভরকল্পনা রমেমে। 

SDG-এর লক্ষয াত্রা অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা: 

 ভিষমুক্ত আ , ভলচু উৎপাদমনর জন্য কৃষকমদর প্রভশক্ষণ ও সমিতনতামূলক কার্ যক্র  িল ান রমেমে। 

 ১০০% স্যাভনমটশন ভনভশ্চতকরমণর জন্য কাজ িলমে।। 

  ানসম্মত ভশক্ষা ভনভশ্চতকরমণর কার্ যক্র  িলমে। 

 এসএ এস পদ্ধভতমত িেস র্ািাইমের  াধ্যম  িাল্যভিিাহ করাি করা হমচ্ছ। 

 এসভডভজ অজযমন ভিভিন্ন সিা/মসভ নার অব্যাহত রমেমে। 

  উদ্ভািনী প্রকল্প িাস্তিােমনর কার্ যক্র  িল ান রমেমে। 

 জলিায়ু পভরিতযমনর  কনভতিািক প্রিাি করামি িনােন ক যসূভি গ্রহণ করা হমচ্ছ। 

 িনসিমদর কটকসই ব্যিস্থাপনা ও  রু েতা প্রভতমরাি, িনজ সিদ সুরক্ষা ও জীি বিভিমত্রযর ক্ষভত করািকমল্প দ্রুত 

পদমক্ষপ গ্রহণ করা হমচ্ছ। 

 এসভডভজ িাস্তিােমন সকমলর অাংশগ্রহমণর লমক্ষয কার্ যকর পদমক্ষপ গ্রহণ ভনভশ্চতকরণ। 

 এসভডভজ অজযমনর লমক্ষয কজলামক  াদক মুক্তকরমণর প্রমোজনীে পদমক্ষপ গ্রহণ করা হমেমে। 

 দাভরদ্রতা দূরীকরমণর জন্য ভিক্ষুকমুক্তকরণ কার্ যক্র  কজারদার করা হমচ্ছ। 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র : 

 ভনেভ তিামি শৃু্ঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরাি সাংক্রান্ত সিা-স ামিশ আমোজন করা হমচ্ছ। 

 ভনেন্ত্রণািীন ক যিারীমদর ভিরুমদ্ধ শৃঙ্খলািেজভনত কারমণ ভিিাগীে  া লা আনেন করা হমেমে এিাং শাভস্তমূলক 

ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে। 

 Citizen Charter অনুসামর কার্ যক্র । 

 বনভতকতা কভ টি গঠন করা হমেমে। 



125 

 শুদ্ধািার িি যা িাড়ামনার লমক্ষয প্রভতিেমর ভিভিন্ন কযাটাগভরমত শুু্দ্ধািার পুরস্কার প্রদান করা হমচ্ছ। 

 অভিমর্াগ ভনষ্পভিকারী ক যকতযা ভনমোগ করা হমেমে এিাং অভিমর্াগ দ্রুত ভনষ্পভি করা হমচ্ছ। 

 

 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র : 

 কজলা ও উপমজলা পর্ যামের সকল সরকাভর দপ্তমর উদ্ভািনী কার্ যক্র  কজারদারকরমণর লমক্ষয প্রভত িেমরর জানুোরী 

 ামস  উদ্ভািনী  ক যপভরকল্পনা গ্রহণ করা হে। 

 প্রভত  ামসর শুরুমতই কজলা ইমনামিশন টিম র সদস্যবৃমন্দর স ন্বমে কজলা ইমনামিশন সিা অনুভষ্ঠত হে এিাং 

কভ টির সিাে গৃভহত উদ্ভািন সাংভিষ্ট ভিষমে ক যকতযামদর  ভনটভরাং করা হে। 

 গৃহীত উদ্ভািনী প্রকল্পসমূহ কজলা পর্ যামে কজলা প্রশাসক/অভতভরক্ত কজলা প্রশাসক (ভশক্ষা ও আইভসটি) কর্তযক 

এিাং উপমজলা পর্ যামে উপমজলা ভনি যাহী অভিসার কর্তযক পভরদশ যন করা হে। 

 গৃহীত উদ্ভািনী প্রকল্প মূল্যােন কশমষ করভেমকশমনর জন্য সুপাভরশ করা হে। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা- ১৮টি এিাং সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা-১৮টি, তথ্য কভ শন িরাির আপীমলর সাংখ্যা-

শূন্য। 

এস.এ.অযান্ড টি.অযাক্ট অনুর্ােী এ কজলাে ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র পভর াণ:  ৭.৫০ একর। 

কজলা: গাইিান্ধা 

 

২০১৯-২০২০ অি যিেমরর কার্ যািভল:  

 

 ২০১৯-২০২০ অি যিেমর সকল উপমজলা ও ইউভনেন র্ভভ  অভিমস ০১টি কমর ল্যাপটপ, ভপ্রন্টার ও স্কযানার ভিতরণ করা হমেমে। 

 এস.এ. অযান্ড টি. অযাক্ট অনুর্ােী ২০১৯-২০২০ অি যিেমর ১.৬২ একর খাস জভ  উদ্ধার করা হমেমে। 

 সরকাভর দপ্তরসমূমহ িাভষ যক ইমনামিশন ক যপভরকল্পনা প্রণেন পূি যক এক িা একাভিক উদ্ভািনী উমদ্যাগ গ্রহণ কমর তা কার্ যকরিামি 

এভগমে কনোর ভিষমে ভদকভনমদ যশনা প্রদানসহ One Office One Idea শীষ যক ক যসূভির আওতাে  ভন্ত্রপভরষদ ভিিাগ, 

ভনমদ যশনা সঠিকিামি িাস্তিােমনর ভিষমেও ভদক ভনমদ যশনা প্রদান করা অব্যাহত রমেমে। জানুোভর ২০২০  ামস আমোভজত কজলা 

ইমনামিশন সামকযমল কজলা ও উপমজলা পর্ যামের ভিভিন্ন সরকাভর দপ্তমরর ক যকতযাগমণর িল ান উদ্ভািনী উমদ্যাগসমূহ সিলিামি 

এভগমে ভনমত এিাং ককান ক যকতযার িদভল জভনত তার উদ্ভািনী উমদ্যাগটি কার্ যকর রাখার ভিষমেও কজলার সাংভিষ্ট দপ্তর প্রিান এিাং 

উপমজলা ভনি যাহী অভিসারগণমক ভনমদ যশনা প্রদান করা হমেমে। 

 কজলা ইমনামিশন টিম র সিা প্রভত ামস আমোজন কমর সিার কার্ যভিিরণী উর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ এিাং কজলা ও উপমজলা পর্ যামের সকল 

দপ্তমর কপ্ররণ এিাং উপমজলা ইমনামিশন টিম র সিা প্রভত ামস ভনেভ ত আমোজমনর ভিষেটি  ভনটভরাং করা হমচ্ছ। 

 স্বল্প স ে ও খরমি জনগমণর কদারমগাড়াে হেরাভনমুক্ত কসিা কপৌুঁোমনার লমক্ষয উদ্ভািনী প্রকল্প গ্রহণকারী ক যকতযার উদ্ভািনী কার্ যক্র  

সঠিকিামি এভগমে ভনমত প্রমোজনীে  ভনটভরাং ও সহমর্াভগতার পাশাপাভশ স্ব-স্ব অভিমক্ষত্র কিমক সুভিিাভদ প্রদামনর জন্য কজলা 

পর্ যামের সকল দপ্তর প্রিানমক ভনমদ যশনা প্রদান করা হমেমে। 

 উদ্ভািনী প্রকল্প করভেমকশমনর সুপাভরশ এিাং িাল কামজর জন্য ০৩ জনমক  পুরস্কার প্রদান কমর এ িারা অব্যাহত রমেমে। এোড়াও, 

ভিিাগীে শহমর ইমনামিশন কশামকভসাং এর করভেমকশনমর্াগ্য পাঁিটি উদ্ভািনী উমদ্যাগ ১. অনলাইমন  াধ্যভ ক পর্ যামে ভশক্ষক ও 

ক যিারীর এ ভপওর্ভভক্ত সহজীকরণ, ২. উপমজলাে একটি গ্রা  প্রাভণসিদ গ্রা  ভহমসমি কঘাষণা, ৩.  াে িামষর কক্ষমত্র সঠিক  াত্রাে 

িালাই নাশক ব্যিহার, ৪. কভ উভনটি ভক্লভনমক গিযকালীন কসিার  ান উন্নেন এিাং ৫.  ানসম্মত প্রািভ ক ভশক্ষার উন্নেন শীষ যক 

উদ্ভািন গুমলা প্রদশ যন করা হমেমে। 



126 

 ভিভিন্ন সা াভজক স স্যা কর্ ন-কিজাল দ্রব্য উৎপাদন ও ভিক্রে, িাল্যভিিাহ, কর্ৌতুক, ইিটিভজাং, পভরমিশ দূষণ,  াদকদ্রব্য ক্রে-

ভিক্রে ও কসিন, জুর্া, কিারািালান, সরকাভর গাে/সিভি অবিি দখল িা চুভরর ভিষমে কসিা প্রদান ভনভশ্চতকরমণ সকল দপ্তমরর 

জাতীে তথ্য িাতােমনর নতুন শট য ককাড ৩৩৩- এর র্িার্ি ব্যিহার ভনভশ্চত করা হমেমে। 

 তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্ত ভিিামগর লাভন যাং এন্ড আভন যাং প্রকমল্পর সহমর্াভগতাে লাভন যাং এন্ড আভন যাং ভিষমে ২০ জনমক ভর-ল্যাভন্সাং 

ভিষমে প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। িতয ামন ভিশ্বব্যাপী  হা ারী কমরানা (মকাভিড-১৯) প্রাদুি যাি স মেও কজলার অমনক ভশভক্ষত 

কিকার যুিক অনলাইন োটিম য ঘমর িমস ভর-ল্যাভন্সাং ভিষমে প্রভশক্ষণ গ্রহণ করমে। 

 

২০২০-২০২১ অি যিেমর গৃহীতব্য ক যপভরকল্পনা :  

 অগ্রাভিকার ভিভিমত ০৪টি উপমজলা ও ১৬টি ইউভনেন র্ভভ  অভিস ক রা তকরণ। 

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের তত্ত্বািিামন ক যকতযা ও ক যিারীমদর িেমর ৬০ ঘন্টা প্রভশক্ষণ ভনভশ্চত। 

 তথ্য ও প্রযুভক্ত ভিিামগর লাভন যাং এন্ড আভন যাং প্রকমল্পর সহমর্াভগতাে লাভন যাং এন্ড আভন যাং ভিষমে ৩০০ জনমক ভর-ল্যাভন্সাং 

ভিষমে প্রভশক্ষণ প্রদান। 

 স্থানীেিামি ভনজস্ব উমদ্যামগ কিভসক কভিউটার ভিষমে ৬০ জন ইউভনেন র্ভভ  সহকারী/ইউভনেন র্ভভ  উপ-সহকারী 

ক যকতযা ও ভনজ দপ্তমরর ক যকতযা/ ক যিারীমদর প্রভশক্ষণ প্রদান ও সনদ ভিতরণ। 

 কজলা প্রশাসমনর আমোজমন কজলা ও উপমজলা পর্ যামের অন্তত ২০টি ভিিামগর ক যকতযামদর নাগভরক কসিাে উদ্ভািন 

ভিষেক ০২টি প্রভশক্ষণ ক যশালা আমোজন। 

 র্ভভ  সাংক্রান্ত উদ্ভািনী আইভডোগুমলামক অগ্রাভিকার ভিভিমত ভিমিিনাে ভনমে িাস্তিােমনর উমদ্যাগ গ্রহণ। 

 ভডভজটাল কসন্টারগুমলা অভিকতর সভক্রে করার জন্য উপমজলা পভরষদ/ইউভনেন পভরষমদর সহােতাে ৪০ টি ভডভজটাল 

কসন্টামর র্ন্ত্রাাংশ ক্রমের ব্যিস্থা গ্রহণ। 

 ভডভজটাল কসন্টামরর উমদ্যাক্তামদর সক্ষ তা বৃভদ্ধর জন্য ভর ল্যাভন্সাং ভিষমে ৮২ জন পুরুষ উমদ্যাক্তামক প্রভশক্ষণ প্রদামনর 

উমদ্যাগ গ্রহণ। 

 প্রািভ ক ও  াধ্যভ ক পর্ যামের সকল ভিদ্যালমে  াভিভ ভডো ক্লাস পভরিালনার উমদ্যাগ গ্রহণ ও  াভিভ ভডো 

ম্যামনজম ন্ট ভসমেম  তথ্য হালনাগাদকরমণর জন্য উপমজলা ভিভিক প্রিান ভশক্ষক ও সাংভিষ্ট ভশক্ষকবৃমন্দর প্রভশক্ষণ 

প্রদান ও ট্াগ অভিসার ভনমোগ। 

 রূপকল্প ২০২১ িাস্তিােন তিা  াননীে প্রিান ন্ত্রী কঘাভষত ভডভজটাল িাাংলামদশ ভিভন যাণ কার্ যক্রম র অাংশ ভহমসমি এ 

কজলাে অন্যান্য উদ্ভািনী কার্ যক্রম র পাশাপাভশ কজলা প্রশাসক, গাইিান্ধা পভরিাভলত কিসবুক কপমজর 

(www.facebook.com/dcgaibandha) এর পাশাপাভশ কজলা ও উপমজলার সকল সরকাভর দপ্তমর 

কিসবুক কখালা ভনভশ্চতকরণ এিাং কিসবুক কপমজর  াধ্যম  নাগভরক কসিা প্রদামনর উমদ্যাগ। 

 ইউভনেন, উপমজলা ও কজলার সকল দপ্তমরর তথ্য ওমেি কপাট যামল হালনাগাদ করার জন্য ক যকতযা ও ক যিারীমদর 

প্রভশক্ষণ প্রদান কমর কপাট যামল তথ্য হালনাগাদকরমণর কার্ যক্র  অব্যাহত রাখা। 

 কপাট যালগুমলামত ভনভু যল তথ্য আপমডটকরমণর ব্যিস্থা গ্রহণ করা এিাং এনভজও কপাট যাল আমরা সমৃদ্ধকরণ । 

 সরকামরর ভিভিন্ন উন্নেনমূলক ক যকামন্ডর তথ্য ওমেি কপাট যামল আপমলাডকরমণর কার্ যক্র  অব্যাহত রাখা। 

দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর  িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ : 

 হান মুভক্তযুদ্ধ ও জাতীে কিতনা সমুন্নত রাখার জন্য জাতীে উৎসিসহ রাষ্ট্রীে প্রভতটি কক্ষমত্র আ ামদর স্বািীনতা সাংগ্রা মক 

অন্তর্ভ যক্ত করণ, মুভক্তমর্াদ্ধামদর অাংশগ্রহন ভনভশ্চত করা। সম্ভাব্য প্রভতটি কক্ষমত্র জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান এর 

অিদানমক তুমল িরা, পুরস্কার ভহসামি কারাগামরর করাজনা িা, িেিন্ধুর অস াপ্ত আত্মজীিনী- কেষ্ঠ পুরস্কার ভহসামি প্রদান। 

পভরমিশ সুরক্ষা, িাল্যভিিাহ,  ানিাভিকার, দূনীভত প্রভতমরামি ওোনেপ কসল গঠন, কজলা প্রশাসমনর কনর্তমত্ব তা িাস্তিােন 

করা। সা াভজক শৃঙ্খলা সুভনভশ্চতসহ  াদকদ্রব্য িজযন ও পাভরিাভরক ঐভতহয পুনরুদ্ধামর ভিভিন্ন ক যসূভি গ্রহণ। 

শৃঙ্খলাজভনত ও দূনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

 কিসবুমকর  াধ্যম ও দূনীভত সাংক্রান্ত ককান অভিমর্াগ পাওো কগমল তাৎক্ষভণকিামি ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমে িামক। 

 শৃঙ্খলা ও দূনীভত প্রভতমরামি ভিভিন্ন স ে প্রভশক্ষমণর আমোজন করা হমে িামক। 

ই-গিমন যস/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 
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 সরকাভর দপ্তরসমূমহ িাভষ যক ইমনামিশন ক যপভরকল্পনা প্রণেন পূি যক এক িা একাভিক উদ্ভািনী উমদ্যাগ গ্রহণ কমর তা 

কার্ যকরিামি এভগমে কনোর ভিষমে ভদকভনমদ যশনা প্রদানসহ One Office One Idea শীষ যক ক যসূভির আওতাে 

 ভন্ত্রপভরষদ ভিিাগ, ই-গিমন যন্স শাখার ১৮-০৪-২০১৬ তাভরমখর ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০১১.১৫-১৪৭ নাং পমত্রর 

ভনমদ যশনা সঠিকিামি িাস্তিােমনর ভিষমেও ভদক ভনমদ যশনা প্রদান করা অব্যাহত রমেমে। জানুোভর ২০২০  ামস 

আমোভজত কজলা ইমনামিশন সামকযমল কজলা ও উপমজলা পর্ যামের ভিভিন্ন সরকাভর দপ্তমরর ক যকতযাগমণর িল ান 

উদ্ভািনী উমদ্যাগসমূহ সিলিামি এভগমে ভনমত এিাং ককান ক যকতযার িদভল জভনত তার উদ্ভািনী উমদ্যাগটি কার্ যকর 

রাখার ভিষমেও কজলার সাংভিষ্ট দপ্তর প্রিান এিাং উপমজলা ভনি যাহী অভিসারগণমক ভনমদ যশনা প্রদান করা হমেমে।= 

 কজলা ইমনামিশন টিম র সিা প্রভত ামস আমোজন কমর সিার কার্ যভিিরণী উর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ এিাং কজলা ও উপমজলা 

পর্ যামের সকল দপ্তমর কপ্ররণ এিাং উপমজলা ইমনামিশন টিম র সিা প্রভত ামস ভনেভ ত আমোজমনর ভিষেটি  ভনটভরাং 

করা হমচ্ছ। 

 স্বল্প স ে ও খরমি জনগমণর কদারমগাড়াে হেরাভনমুক্ত কসিা কপৌুঁোমনার লমক্ষয উদ্ভািনী প্রকল্প গ্রহণকারী ক যকতযার 

উদ্ভািনী কার্ যক্র  সঠিকিামি এভগমে ভনমত প্রমোজনীে  ভনটভরাং ও সহমর্াভগতার পাশাপাভশ স্ব-স্ব অভিমক্ষত্র কিমক 

সুভিিাভদ প্রদামনর জন্য কজলা পর্ যামের সকল দপ্তর প্রিানমক ভনমদ যশনা প্রদান করা হমেমে। 

 উদ্ভািনী প্রকল্প করভেমকশমনর সুপাভরশ এিাং িাল কামজর জন্য ০৩ জনমক  পুরস্কার প্রদান কমর এ িারা অব্যাহত 

রমেমে। এোড়াও, ভিিাগীে শহমর ইমনামিশন কশামকভসাং এর করভেমকশনমর্াগ্য পাঁিটি উদ্ভািনী উমদ্যাগ ১. অনলাইমন 

 াধ্যভ ক পর্ যামে ভশক্ষক ও ক যিারীর এ ভপওর্ভভক্ত সহজীকরণ, ২. উপমজলাে একটি গ্রা  প্রাভণসিদ গ্রা  ভহমসমি 

কঘাষণা, ৩.  াে িামষর কক্ষমত্র সঠিক  াত্রাে িালাই নাশক ব্যিহার, ৪. কভ উভনটি ভক্লভনমক গি যকালীন কসিার  ান 

উন্নেন এিাং ৫.  ানসম্মত প্রািভ ক ভশক্ষার উন্নেন শীষ যক উদ্ভািন গুমলা প্রদশ যন করা হমেমে। 

 ভিভিন্ন সা াভজক স স্যা কর্ ন-  কিজাল দ্রব্য উৎপাদন ও ভিক্রে, িাল্যভিিাহ, কর্ৌতুক, ইিটিভজাং, পভরমিশ দূষণ, 

 াদিদ্রব্য ক্রে-ভিক্রে ও কসিন, জুো, কিারািালান, সরকাভর গাে/সিভি অবিি দখল িা চুভরর ভিষমে কসিা প্রদান 

ভনভশ্চতকরমণ সকল দপ্তমরর জাতীে তথ্য িাতােমনর নতুন শট য ককাড ৩৩৩-এর র্িার্ি ব্যিহার ভনভশ্চত করা হমেমে। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র :  

কজলাে স্থানীেিামি কৃভষ ঋণ ক লার আমোজন করা হমেমে। উক্ত ক লাে শতাভিক কৃষক-কৃষাভনর  াম  ঋণ ভিতরণ করা 

হমেমে। 

 

কজলা: নীলিা ারী 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 সরকাভর ক যকতযা/ক যিাভরমদর দক্ষতা বৃভদ্ধকমল্প কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে Skill Development 

Centre (দক্ষতা উন্নেন ককন্দ্র) স্থাপন করা হমেমে। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের সমু্মমখ িেিন্ধু িত্ত্বর সাংলগ্ন স্থামন কটকসই উন্নেমনর লমক্ষ  মনার  ভডভস গামড যন  বতরী 

করা হমেমে। 

 বসেদপুর ভি ানিন্দমর কজলা প্রশাসন তথ্য ও সহােক ককন্দ্র স্থাপন করা হমেমে। 

  াননীে প্রিান ন্ত্রীর প্রতযে, এসভডভজর লক্ষয অজযন এিাং ভকমশার-ভকমশারীমদরমক িে:সভন্ধকালীন কসিা গ্রহমণর হার 

বৃভদ্ধ এিাং িাল্যভিিামহর হার কভ মে আনার লমক্ষয  ভশক্ষা প্রভতষ্ঠানসমূমহ সুন্দর ও  মনার  পভরমিশ সৃভষ্টর  াধ্যম  

দলগতিামি এক জােগাে ভকমশারীমদর িে:সভন্ধকালীন ভশক্ষা ও কসিা প্রদান ভনভশ্চত করার জন্য নীলিা ারী কজলার 

ভশক্ষা প্রভতষ্ঠানসমূমহ ভশক্ষা ও কসিা কন যার স্থাপন করা হমেমে। 

 কপভন্ডাং সকল করন্ট সাটি যভিমকট  া লা ভনপষ্ভির কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমেমে । 

 উদ্ভািনীর কক্ষমত্র ৫টি পাইলট প্রকল্প িাস্তিােমনর কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমেমে। 

 কসাোল ভ ভডো আ্ার আমোজন করা হমেমে । 

 ইউভডভসর  াধ্যম  খভতোমনর জামিদা নকল সরিরাহ করা হমচ্ছ । 

 ৩ িেমরর অভিক স ে িমর একই ক যস্থমল ক যরত ২৬ জন ক যিারীমক ভিভিন্ন অভিস/শাখাে িদভল করা হমেমে। 

 গণশুনানীর  াধ্যম  ১,৯৫২ জমনর শুনানী ভনমে উত্থাভপত অভিমর্াগ তাৎক্ষভণকিামি ভনষ্পভি করা হমেমে 
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 এভপ/ভিভপ লীজ নিােন সহজীকরণ’ শীষ যক উদ্ভািমনর  াধ্যম  ৮৬ টি লীজ নভি নিােমনর  াধ্যম  ১০,৬৯,৮৫১/-টাকা 

আদাে করা হমেমে। 

 ২১ টি র্ভভ হীন পভরিারমক ০.৬২ একর জভ  িমন্দািস্ত প্রদান করা হমেমে। 

 নীলিা ারীমত কশখ কা াল কেভডো  প্রভতষ্ঠা করা হমেমে এিাং উপমজলা পর্ যামে ০৪ টি কশখ রামসল ভ ভন কেভডো  

ভন যাণ করা হমেমে। 

২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা: 

 িা-িাষমক আমরা সম্প্রসারমণর লমক্ষয ওোকযশপ/মসভ নার এর আমোজন ও ভিভিন্ন পদমক্ষপ গ্রহণ। 

 ব্যিহার ভিভিক র্ভভ  উন্নেন কর ভনি যারমণ সমি যাচ্চ গুরুত্ব প্রদান। 

 ক পমক্ষ ১,২৪৬ ভুভ হীন পভরিারমক পুনি যাভসতকরণ। 

 নীলিা ারী কজলাে একটি ভিমশষ অি যবনভতক অঞ্চল প্রভতষ্ঠাকরণ। 

 আইটি কক্ষমত্র ক যসাংস্থামনর লমক্ষয একটি হাইমটকয পাকয স্থাপন। 

 ভিলাহাটি স্থলিন্দর িালুকরণ।  

 কজলা প্রশাসমনর শুন্য পমদ কলাক ভনমোগ কমর অভিকতর জনিান্ধি প্রশাসন প্রভতষ্ঠাকরণ। 

SDG-র লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা:  

 কজলাে দাভরদ্র ভিম ািমন ভিভজভড/ভিভজএি ক যসূভি র্িার্িিামি িাস্তিােন। 

  ানসম্মত ভশক্ষা ব্যিস্থা িালুর কার্ যক্র  গ্রহণ । 

 নারীর ক্ষ তােমন গুরুত্বামরাপ। 

 স্বাস্থযকর জীিনর্াপমন জনগণমক সমিতনকরণ। 

 সুমপে পাভন ব্যিহার এিাং পে:ভনষ্কাশমন জনগণমক সমিতনকরণ। 

 জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল িাস্তিােন এিাং অভিমর্াগ ভনষ্পভি ব্যিস্থাপনার আওতাে অভিমর্াগ ভনষ্পভিকরণ। 

 প্রমোজনীে ভশল্প কারখানা ও কসিা প্রভতষ্ঠান স্থাপমনর সহােক পভরমিশ সৃভষ্ট ও ভিভনমোগ ভনভশ্চতকরণ। 

 ভিভনমোগ সুভিিার পর্ যাপ্ত তথ্য সরিরাহ ও প্রিার এিাং প্রমণাদনা প্রদামনর ব্যিস্থাকরণ। 

দপ্তর/সাংস্থাসমূমহর উন্নেমনর িভিষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রম র ভিিরণ: 

 র্ভভ  উন্নেন কর আদাে, না জারীসহ র্ভভ  সাংভিষ্ট কার্ যক্রম  হেরানী লাঘমি ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে। 

 ভিভপ/এভপ সিভি লীজ নিােন/না  পভরিতযন সহজীকরণ করা হমেমে । 

 কপনসন ককইস ভনষ্পভি সহজীকরণ করা হমেমে ।      

 কটকসই উন্নেমন  ভহলামদর আত্মক যসাংস্থামনর জন্য প্রভশক্ষণ ও ঋণ প্রদান কার্ যক্র  িল ান রমেমে। 

 প্রভশক্ষমণ িভতয কার্ যক্র  সহজীকরণ ও ক যসাংস্থামন সহােতা প্রদান। 

শৃাংখলা ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র : 

 তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-র আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  (তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা, সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা 

এিাং তথ্য কভ শন িরাির দামেরকৃত আপীমলর সাংখ্যা ইতযাভদ:  

 ২০১৯-২০ অি যিেমর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা-৬২ টি । 

 ২০১৯-২০ অি যিেমর  সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা-৬২ টি । 

 

কজলা: ঠাকুরগাঁও 

 

২০১৯-২০২০ অি যিেমরর কার্ যািভল:   

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, ঠাকুরগাঁও এ ৭  ামি য িেিন্ধুর ঐভতহাভসক িাষণ হমত শুরু কমর কদমশর স্বািীনতা অজযন, 

MDG, SDG, ৭  পঞ্চিাভষ যক পভরকল্পনা, কডিােযান, রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১, স্বািীনতার শতিষ য, সরকামরর 

১০টি ক গা প্রমজক্ট, সরকামরর ১০টি অগ্রাভিকার প্রকল্প অি যাৎ  কদমশর অতীত, িতয ান ও িভিষ্যতমক একই সুতাে কেঁমি 

অনন্য স্থাপনা “অদম্য িাাংলামদশ কণ যার” স্থাপন করা হমেমে। 
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 ঠাকুরগাঁওিাসীর সুস্থ ভিমনাদন, একই সামি কদমশর স্বািীনতা, স্বািীনতার রূপকার সি যকামলর সি যমেষ্ঠ িাঙাভল জাভতর 

ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান, ৭ জন িীর কেষ্ঠ এিাং িেিন্ধুর জেশতিাভষ যভক ‘মুভজিিষ য’ কক স্মরণীে কমর রাখার 

জন্য “ভডভস পর্ যটন পাকয” এিাং এমত “মুভজিিষ য িত্বর” ভন যাণ করা হমেমে। 

 কজলার ৫টি উপমজলা পভরষদ ও ৫৩টি ইউভনেন পভরষদ িিমনর সা মন একই ভডজাইমনর জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ 

মুভজবুর রহ ামনর সুদৃে মুযরাল ভন যাণ করা হমেমে। 

 কজলার সকল উপমজলা পভরষদ িিমন “অদম্য িাাংলামদশ কণ যার” স্থাপন করা হমেমে। 

 কমরানা িাইরাস (covid-19) প্রাদুি যাি কামল তুলনামূলক ভনম্নভিি কেভণর  ানুষ র্ারা ত্রামণর জন্য লাইমন দাঁড়ামত 

পারমতন না তামদর জন্য হট লাইন িালুকরণপূি যক িাভড়মত ত্রাণ সা গ্রী কপৌুঁমে কদওোর অভিনি ও জনভপ্রে ক যসূভি 

“স মের দাভি ত্রাণ র্ামি িাভড়” এর সিল িাস্তিােন করা হমেমে। 

 কপভন্ডাং সকল করন্ট সাটি যভিমকট  া লা ভনপষ্ভির কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমেমে । 

 ইউভডভসর  াধ্যম  খভতোমনর জামিদা নকল সরিরাহ করা হমচ্ছ । 

 গণশুনানীর  াধ্যম  ১,৮৫০ জমনর শুনানী ভনমে উত্থাভপত অভিমর্াগ তাৎক্ষভণকিামি ভনষ্পভি  করা হমেমে। 

 এভপ/ভিভপ ভলজ নিােন সহজীকরণ’ শীষ যক উদ্ভািমনর  াধ্যম  ২৯৫ টি ভলজ নভি নিােমনর  াধ্যম  ১৪,৫০,৮৫৮/-টাকা 

আদাে করা হমেমে। 

 ১১৫ টি র্ভভ হীন পভরিারমক ৩.৩৭ একর জভ  িমন্দািস্ত প্রদান করা হমেমে। 

  ালটা িমলর িাষ সম্প্রসারমণ কার্ যকর পদমক্ষপ কনো হমেমে। ইমতা মধ্য ভিভিন্ন ইউভনেন র্ভভ  অভিমসর পভরতযক্ত 

অনািাদী জভ মত  ালটা িাগান করা হমেমে। 

 

 কজলার ৫ টি উপমজলার  মধ্য মুভক্তমর্াদ্ধা ক মেি িিন ভন যাণ কাজ কশষ হমেমে। 

 ২০১৯-২০২০ অি যিেমর এ কজলাে  ৯.৩৫ একর অকৃভষ খাস জভ  উদ্ধার করা হমেমে। 

 কজলার প্রভতটি উপমজলাে  মডল  সভজদ ভন যামণর কার্ যক্র  শুরু করা হমেমে। 

২০২০-২০২১ অি যিেমর গৃহীতব্য ক যপভরকল্পনা: 

 ‘ভডভস পর্ যটন পাকয’ এর  কাজ স াপ্তকরণ। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে আধুভনক সুমর্াগ সুভিিা সিন্ন “অদম্য প্রভশক্ষণ ককন্দ্র” স্থাপন কার্ যক্র  স াপ্তকরণ। 

 কজলাে  ালটািাষ ও িা িাষমক জনভপ্রে কমর কতালা, অনািাদী ও এক িসভল জভ মক এ কামজ ব্যিহার করা। 

 ব্যিহারভিভিক র্ভভ  উন্নেন কর ভনি যারমণ সমি যাচ্চ গুরুত্ব প্রদান। 

 ক পমক্ষ ১,২৪৬ র্ভভ হীন পভরিারমক পুনি যাভসতকরণ। 

 ঠাকুরগাঁও কজলাে একটি ভিমশষ অি যবনভতক অঞ্চল প্রভতষ্ঠাকরণ। 

 কজলা প্রশাসমনর শূন্য পমদ কলাক ভনমোগ কমর অভিকতর জনিান্ধি প্রশাসন প্রভতষ্ঠাকরণ। 

 র্ভভ  ব্যিস্থাপনা সঠিক িামি ভনভশ্চতকরণ। 

SDG-লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা: 

 কজলাে দাভরদ্রয ভিম ািমন ভিভজভড/ভিভজএি ক যসূভি র্িার্িিামি িাস্তিােন। 

  ানসম্মত ভশক্ষা ব্যিস্থা িালুর কার্ যক্র  গ্রহণ । 

 নারীর ক্ষ তােমন গুরুত্বামরাপ। 

 স্বাস্থযকর জীিনর্াপমন জনগণমক সমিতনকরণ। 

 সুমপে পাভন ব্যিহার এিাং পে:ভনষ্কাশমন জনগণমক সমিতনকরণ। 

 জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল িাস্তিােন এিাং অভিমর্াগ ভনষ্পভি ব্যিস্থাপনার আওতাে অভিমর্াগ ভনষ্পভিকরণ। 

 প্রমোজনীে ভশল্প কারখানা ও কসিা প্রভতষ্ঠান স্থাপমনর সহােক পভরমিশ সৃভষ্ট ও ভিভনমোগ ভনভশ্চতকরণ। 

 ভিভনমোগ সুভিিার পর্ যাপ্ত তথ্য সরিরাহ ও প্রিার এিাং প্রমণাদনা প্রদামনর ব্যিস্থাকরণ। 

শৃাংখলা ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র : 

 কজলা, উপমজলা ও ইউভনেন পর্ যামে দুনীভত প্রভতমরাি কভ টির সিা ভনেভ তিামি অনুভষ্ঠত হমচ্ছ। 



130 

 কামলক্টমরমটর কহল্প কডি শাখাে স্থাভপত দুনীভত দ ন কভ শমনর কলামগা ও না  কলখা সম্বভলত অভিমর্াগ িাি  কিমক 

প্রভত ামস প্রাপ্ত অভিমর্াগসমূহ দুনীভত দ ন কভ শমন কপ্ররণ করা হে । 

 ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন দুনীভত দ মন সততা সাংঘ গঠমনর জন্য সাংভিষ্ট সকলমক অনুমরাি জাভনমে পত্র প্রদান করা হমেমে ।  

 ২০১৯-২০২০ অি যিেমরর শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান করা হমেমে। 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র : 

 র্ভভ  উন্নেন কর আদাে, না জারীসহ র্ভভ  সাংভিষ্ট কার্ যক্রম  হেরানী লাঘমি ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে। 

 ভিভপ/এভপ সিভি ভলজ নিােন/না  পভরিতযন সহজীকরণ করা হমেমে । 

 কপনসন ককইস ভনষ্পভি সহজীকরণ করা হমেমে ।      

 কটকসই উন্নেমন  ভহলামদর আত্মক যসাংস্থামনর জন্য প্রভশক্ষণ ও ঋণ প্রদান কার্ যক্র  িল ান রমেমে। 

তথ্য অভিকার আইন ২০০৯-র আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ২০১৯-২০২০ অি যিেমর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা-৪ টি । 

  ২০১৯-২০২০ অি যিেমর  সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা-৪ টি । 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 

 

 সকল ইউভনেন পভরষদ িত্বমর জাভতর ভপতার মুযরাল ভন যাণ করা হমেমে। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের সিা কক্ষ এর সাংস্কার কাজ িল ান রমেমে। 

 সাভকযট হাউমজর িিণ সম্প্রসারণ (৩তলা) ভন যাণ কাজ িল ান রমেমে। 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে অতযাধুভনক সুমর্াগ সুভিিা সিন্ন “অদম্য প্রভশক্ষণ ককন্দ্র” স্থাপমনর কাজ িল ান রমেমে। 

 

কজলা: কুভড়গ্রা  

 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল: 

কজলা পর্ যামের দপ্তরসমূমহর উন্নেনমূলক কার্ যক্র সমূমহর কার্ যকর স ন্বেসািন 

কজলা উন্নেন স ন্বে কভ টির সিা অনুষ্ঠান সাংখ্যা ২২টি 

কজলা উন্নেন স ন্বে কভ টির সকল সিার ভসদ্ধান্ত িাস্তিােন 

ভিভিন্ন উন্নেনমূলক কার্ যক্র  পভরদশ যন সাংখ্যা ৯৬টি 

এনভজও কার্ যক্র  স ন্বে ভিষেক সিা সাংখ্যা ২১টি 

এনভজও কার্ যক্র  স ন্বে ভিষেক সকল সিার ভসদ্ধান্ত িাস্তিােন   

এনভজওমদর অনুকূমল োড়কৃত অমি যর পভরিীক্ষণ সাংখ্যা ৮টি 

ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্র  পভরদশ যন/দশ যন; সাংখ্যা ৬৮টি 

 ানিসিদ উন্নেন, সাভকযট হাউস ব্যিস্হাপনার উন্নেন ও প্রাভতষ্ঠাভনক সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ 

ভিভসএস (প্রশাসন) কযাডামরর ভশক্ষানভিশ ক যকতযামদর ইনসাভি যস প্রভশক্ষণ আমোজন    

 ভন্ত্রপভরষদ ভিিাগ প্রদি প্রভশক্ষণ ক যসূভি অনুর্ােী নিভনযুক্ত কযাডার ক যকতযামদর সনদপত্র প্রদান করা হমেমে 

কজলা প্রশাসমন ক যরত ক যিারীমদর জন্য প্রভশক্ষণ আমোজন   

কজলা প্রশাসমন ক যরত ক যকতযা-ক যিারীমদর আইভসটি ব্যিহার ভনভশ্চতকরণ 

দুমর্ যাগ ব্যিস্হাপনা, িনােন, জলিায়ু পভরিতযন ও পভরমিশ সাংরক্ষণসহ কটকসই উন্নেন লক্ষয াত্রা অজযন ত্বরাভন্বতকরণ 

ত্রাণ ও পুনি যাসন এিাং দুমর্ যাগ ব্যিস্হাপনা সিভকযত সিা অনুষ্ঠান সাংখ্যা ২৩টি  

বৃক্ষমরাপমণর জন্য জনগণমক উদ্বুদ্ধকরণ ক লা আমোজন সাংখ্যা ১টি  

কজলা পভরমিশ কভ টির সিা আমোজন সাংখ্যা ১০টি 
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সা াভজক ভনরাপিামূলক কার্ যক্র  িাস্তিােন কজারদারকরণ 

সা াভজক ভনরাপিামূলক প্রকমল্পর িাস্তিােন পভরিীক্ষণ সাংখ্যা ২১টি  

উপমজলা র্ভভ  অভিস পভরদশ যন সাংখ্যা ৪৬টি  

ইউভনেন র্ভভ  অভিস পভরদশ যন সাংখ্যা ১৩৫টি  

 র্ভভ  করকড য হালনাগাদকরণ সাংখ্যা ২৩৩৪৩টি 

কৃভষ খাস জভ  িমন্দািস্ত প্রদান সাংখ্যা ৯০৮টি  

২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা: 

দাপ্তভরক ক যকামন্ড স্বচ্ছতা বৃভদ্ধ ও জিািভদভহতা ভনভশ্চতকরণ 

সরকাভর ক যসিাদন ব্যিস্থাপনাসাংক্রান্ত প্রভশক্ষণসহ অন্যান্য ভিষমে প্রভশক্ষণ আমোজন 

এভপএ টিম র   াভসক সিার ভসদ্ধান্ত িাস্তিােন 

২০১৯-২০ অি যিেমরর িাভষক ক যপষ্াদন চুভক্তর  মূল্যােন প্রভতমিদন  উর্ধ্যতন  কর্তযপমক্ষর ভনকট  দাভখল  

২০১৯-২০ অি যিেমরর িাভষক ক যপষ্াদন চুভক্তর  অি য-িাভষ যক মূল্যােন প্রভতমিদন  উর্ধ্যতন  কর্তযপমক্ষর ভনকট  দাভখলকরা 

জাতীে শুদ্ধািার ক যপভরকল্পনা  িাস্তিােন 

ভনভদ যষ্ট স মের  মধ্য অভিমর্াগ ভনপষ্ভিকরণ 

অভিমর্াগ ভনপষ্ভিসাংক্রান্ত  াভসক প্রভতমিদন উর্ধ্যতন অভিমস দাভখল  

কসিা প্রদান  প্রভতশ্রুভত হালনাগাদকরণ 

ভনি যাভরত  স মে  বত্র াভসক িাস্তিােন  প্রভতমিদন  উর্ধ্যতন  অভিমস দাভখল 

কসিাগ্রহীতামদর  তা ত  পভরিীক্ষণ  ব্যিস্থা  িালু 

SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা:   

 SDG-লক্ষযসমূহ অজযমন সকল উপমজলার এিাং কজলার দপ্তরসমূমহর ক যপভরকল্পনা স ন্বে কমর নামটার  মডল 

অনুর্ােী কুভড়গ্রা   মডল প্রস্তুমতর কাজ প্রাে কশষ পর্ যামে । 

  এোড়া SDG িাস্তিােমন কজলাে একক েযাটি য “স্বেকুভড়”- স্বে কদভখ, স্বে কদখাই প্রভতষ্ঠার  াধ্যম  ভিভিন্ন 

Innovative আইভডো িাস্তিােন করা হমচ্ছ। 

  যুি শভক্তমক মূল টামগ যট িমর তামদর দক্ষতা বৃভদ্ধসহ Motivation কাজ সহােক শভক্ত ভহমসমি স্বে কুভড় কাজ 

করমে।  

শৃাংখলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র :   

 দুনীভত প্রভতমরামি কজলা, উপমজলা ও ইউভনেন পর্ যামে গঠিত কভ টিমক কার্ যকর করা; 

 দুনীভত ভিমরািী আমলািনা, র যাভল ও  ানিিন্ধন; 

 সকল  সভজমদ প্রভতশুক্রিার জুম্মার না ামজর খুৎিাে দুনীভত ভিমরািী আমলািনা; 

 শহীদ ভ নার ও ভিজে স্তমম্ভ দুনীভত ভিমরািী িলভচ্চত্র প্রদশ যন। 

 

ই-গিমন যন্স /ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র :  

 রন্ট কডমির  াধ্যম  গৃহীত ডাক ই-নভিমত আপমলাডকরণ; 

 িাভষ যক উদ্ভািন পভরকল্পনার অি য-িাভষক স্ব-মূল্যােন এিাং মূল্যােন প্রভতমিদন ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে ও 

 ভন্ত্রপভরষদ ভিিামগ কপ্ররণ। 

 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র : 

 ০৪ জন ক যকতযা এিাং ৩১ জন ৩ে/৪ি য কেভণর ক যিারীমক োভন্ত ভিমনাদন ছুটি  ঞ্জুর ও িাতা প্রদান; 

 িাকভররত অিস্থাে মৃতুযিরণ/স্থােী অক্ষ তাজভণত কারমণ ৫ (পাঁি) লক্ষ টাকা কমর ০২ জনমক ১০,০০,০০০/- টাকা  এিাং ৮(আট) 

লক্ষ টাকা কমর  ১৬ জনমক ১,২৮,০০,০০০/- প্রদান করা হমেমে; 

 ০৮ জন ক যিাভরমক ভপআরএল, ০৬ জন ক যিাভরমক কপনশন  ঞ্জুরী প্রদান করা হমেমে;  

 ১৮-২০ত  কগ্রমডর ৫২ জন ক যিারীমদর কপাশাক  প্রদান;   
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  ানি সিদ উন্নেমনর লমক্ষয িেমর ৬০ (ষাট) ঘন্টা প্রভশক্ষণ ক যসূভির আওতাে প্রভতবুিিার সকাল ৯.৩০ টা হমত কিলা ১১.০০ 

টা পর্ যন্ত ক যকতযা ও ক যিাভরগমণর স ন্বমে ‘অনুরণন’ নাম  প্রভশক্ষন আমোজন। উক্ত অনুরণমন ভিভডও কনিামরমন্সর  াধ্যম  

একটি উপমজলা ভনি যাহী অভিসার ও সহকারী কভ শনার (র্ভভ ) কার্ যালমের সকল ক যকতযা/ক যিাভর সাংযুক্ত হমে িামকন।   

 সকল ক যকতযা ক যিারীর িযাডগ্রুপ ভনণ যমের  াধ্যম  ডাটামিইস প্রস্তুত করা হমেমে।  

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  :  

তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা :  ০৫টি, সরিরাহকৃত তমথ্যর  সাংখ্যাঃ ০৪টি। 

 

কজলা: লাল ভনরহাট 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

 

কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমের জন্য: 

 িাউন্ডাভর ওোল উচুকরণসহ কাঁটাতামরর িারিামরটর স্থাপন; 

 লাইমেরী শাখাে এভস সাংমর্াজন; ই-কসিা ককমন্দ্র এভস সাংমর্াজন; 

 সাভকযট হাউস; সাভকযট হাউমসর ডাইভনাং কমক্ষ ২ টন ক্ষ তা সিন্ন ৩টি এভস স্থাপন করা। 

২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা: 

ক রা ত/সাংস্কার কামজর ভিিরণ: 

সাভকযট হাউমজর রান্না ঘমরর োদ ও রান্না ঘর ক রা তকরণ। সাভকযট হাউমজর ড্রাইিার কশমডর িািরু  ক রা ত ও রু  টাইলস 

করণ। সাভকযট হাউমজর পাভন ভনষ্কাশমনর ব্যিস্থাকরণ। সাভকযট হাউমজর না াজ ঘর স্থাপমনর ব্যিস্থাকরণ। সাভকযট হাউমজর ক ইন 

কগট পভরিতযন ও আধুভনক কগট স্থাপমনর ব্যিস্থাকরণ। সাভকযট হাউমজর প্রভতটি রুম  ইন্টারক  ও কভিউটার স্থাপমনর 

ব্যিস্থাকরণ।সাভকযট। হাউমজর পুভলশ গাড য রু  স্থাপমনর ব্যিস্থাকরণ। সাভকযট হাউমজর ডাইভনাং রু  সাংলগ্ন রুম র োদ 

ক রা তকরণ। সাভকযট হাউমজর ২ে তলাে সকল রুম র এভস পভরিতযন। সাভকযট হাউমজর গ্যামরমজর ভপেনসহ সাি য লাইট স্থাপন। 

সাভকযট হাউমজর গাড়ীর র্ন্ত্রাাংশ রাখার জন্য কোর রু  বতভর। সাভকযট হাউমজর ভজভনসপত্র রাখার জন্য কোর রু  বতভর। সাভকযট 

হাউমজ প্রভতটি রুম র জন্য কভলাং কিমলর ব্যিস্থাকরণ। সাভকযট হাউমজর প্রভত তালাে আলাদা ইমলকভিক ভ টার স্থাপমনর 

ব্যিস্থাকরণ 

িাাংমলা : 

ক রা ত/সাংস্কার কামজর ভিিরণ। িাাংমলামত প্রমিমশর রাস্তার কশািািি যমনর ব্যিস্থা করণ। িাাংমলামত ভসভস কযাম রা স্থাপন। িাাংমলার 

ভপেমনর রাস্তা সম্প্রসারণ ও টাইলস স্থাপন। িাাংমলার সকল ওোশ রু  ক রা ত ও সাংস্কারকরণ। িাাংমলার ক ইন কগট পভরিতযন করণ। 

িাাংমলার পাভনর ট্াাংক ও লাইন পভরিতযন করণ। িাাংমলার োদ ক রা ত করণ। িাাংমলামত প্রমিমশর কগমটর সা মন কপামি যর উপর আধুভনক 

কসড ভন যাণ। কগাপনীে শাখা (িাাংমলা) এর িািরু  সাংস্কার ও পাভনর লাইন পভরিতযন 

আিাভসক িিন : 

ক রা ত/সাংস্কার কামজর ভিিরণভতস্তা িিন রাং করণ, িাউন্ডাভর ওোমলর উচ্চতা বৃভদ্ধকরণ, ওোভকাংওমে ভন যাণ ও কশািািি যমনর ওোভকাং 

ওমে এর ব্যিস্থা করণ। অভিসাস য ডরম টভরর পাভনর ট্াাংক পভরিতযন, ওোভকাং ওমে স্থাপন ও কগট স্থাপন। অভিসাস য ডরম টভরর কগট 

ক রা ত, রান্নাঘর ক রা ত, রান্নাঘমরর সাংলগ্ন ওোশরু  ক রা ত, ড্রভোংরু  ক রা ত ও আধুভনক করণ। অভিসাস য ডরম টভরর টিউিমেল 

ক রা ত ও সাংস্কার করণ। অভিসাস য ডরম টভরর প্রভত তলাে আলাদা ইমলকভিক ভ টার স্থাপমনর ব্যিস্থা করণ 

কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে :  

SDG-লক্ষসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা: 

জাভত সাংমঘর কঘাভষত ক যসূভি এসভডভজ ১ লক্ষ পৃভিিীর সকল কদশ হমত ২০৩০ সামলর  মধ্য সকল িরমনর দাভরমদ্রর অিসান ঘটামনা । 

গ্রুপভিভিক সূিমকর ভিভিমত িাাংলামদমশর এসভডভজ অগ্রাভিকার সূিমক লাল ভনরহাট ৩৯+১ সূিমকর কজলা। গ্রুপ ১ এর অিীষ্ট নম্বর  ১ 

অগ্রাভিকার সূিক হমচ্ছ ির  দাভরমদ্রর হার ৩% এর নীমি নাভ মে আনা এিাং দাভরমদ্রর হার ১০% এর ভনমি নাভ মে আনা। িভণ যত অগ্রাভিকার 

সূিক িাস্তিােমনর লমক্ষয লাল ভনরহাট কজলাে ভিক্ষুকমুক্তকরণ ক যসূভি গ্রহণ করা হমেমে। 

শৃাংখলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র :   

কজলা আইন-শৃাংখলা কভ টির সিা ও কজলা আইন-শৃাংখলাসাংক্রান্ত ককার কভ টির সিা ভনেভ তিামি অনুভষ্ঠত হমচ্ছ এিাং কজলার আইন 

শৃাংখলা পভরভস্থভত স্বািাভিক রাখার লমক্ষয আইন প্রমোগকারী সাংস্থাসমূহ সঠিকিামি দাভেত্ব পালন করমে। দুনীভত প্রভতমরামি কজলা, উপমজলা 

ও ইউভনেন পর্ যামে গঠিত কভ টিমক কার্ যকর করা হমেমে। 
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ই-গিমন যন্স /ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  :  

 কজলা ইমনামিশন টিম র  াভসক সিা অনুষ্ঠান ০৯টি। 

 তথ্য িাতােমন ইমনামিশন কণ যামরর তথ্য হালনাগাদকরণ। 

 রন্ট কডমির  াধ্যম  গৃহীত ডাক ই-নভিমত আপমলাডকরণ। 

 ই-নভি ভসমেম র  াধ্যম  নভি ভনষ্পভি। 

 ০১টি কসিা পদ্ধভত সহভজকরণ ও িাস্তিােন। 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র :  

 ০৩ জন ক যকতযা এিাং ১৮জন ৩ে/৪ি য কেভণর ক যিারীমক োভন্ত ভিমনাদন ছুটি  ঞ্জুর ও িাতা প্রদান; 

 িাকভররত অিস্থাে মৃতুযিরণ/স্থােী অক্ষ তাজভণত কারমণ ৮(আট) লক্ষ টাকা কমর ১১ জনমক সি যম াট  ৮৮,০০,০০০ 

টাকা প্রদান করা হমেমে; 

 ০৫ জন ক যিাভরমক ভপআরএল, ১০ জন ক যিাভরমক কপনশন  ঞ্জুভর প্রদান করা হমেমে; 

 ১৮-২০ত  কগ্রমডর ৩৭ জন ক যিারীমক কড্রস ও জুতা প্রদান;  

 জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের  ভডউল ক াতামিক ক যিাভরগণমক ৬০ ঘন্টা প্রভশক্ষণ প্রদান; 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র :  

তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা : ০৯টি, সরিরাহকৃত তমথ্যর  সাংখ্যা: ০৯টি 

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  ত অন্য ককান ভিষে :  

এ কজলাে ২০১৯-২০ অি যিেমর এস.এ.অযান্ড টি. অযাক্ট অনুর্ােী উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র পভর াণ-০.২৫৫০ একর।   

কজলা: পঞ্চগড় 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল :  

 সামিক ভেট হলগুমলামক উন্নেমনর মূল করাতিারাে সিৃক্তকরণ। 

 ২৪০ টি র্ভভ হীন পভরিারমক পুনি যাভসতকরণ। 

 প্রমতযক ক যিারীর জন্য ৬০ ঘন্টা প্রভশক্ষণ ভনভশ্চতকরণ।  

 জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল িাস্তিােন ভনভশ্চত করা। 

 র্ভভ  উন্নেন কমরর দািী আদাে শতিাগ ভনভশ্চত করা। 

 কজলার রাজস্ব প্রশাসমনর সাভি যক ভনেন্ত্রণ, তত্ত্বািিান এিাং পভরিীক্ষণ; 

 কজলা ম্যাভজমেভস ও ভনি যাহী ম্যাভজমেভস সিভকযত র্ািতীে ক্ষ তা প্রমোগ, ক ািাইল ককাট য পভরিালনা, কজলার সাভি যক আইন-

শৃঙ্খলা রক্ষাপূি যক জনজীিমন স্বভস্ত আনেন এিাং ভিভিআইভপমদর ভনরাপিা সাংক্রান্ত কার্ যািভল; 

 জাতীে শুদ্ধািার ককৌশল িাস্তিােন এিাং অভিমর্াগ ভনষ্পভি ব্যিস্হাপনার আওতাে অভিমর্াগ ভনষ্পভিকরণ; 

 জাতীে ই-গিযমনন্স কার্ যক্র  িাস্তিােন; কসিা পদ্ধভত সহজীকরণ, প্রভতশ্রুভত অনুর্ােী কসিা প্রদান, কজলা তথ্য িাতােন 

হালনাগাদকরণ, কসাোল ভ ভডো ব্যিহার এিাং ভিভিন্ন পর্ যামে তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্তসহ অন্যান্য ভিষমে প্রভশক্ষণ কার্ যক্র  

পভরিালনা ও তদারভক। 

 ভিভিন্ন উদ্ভািনী উমদ্যাগ গ্রহণ ও িাস্তিােমনর  াধ্যম  সরকাভর কসিাসমূহ সহজীকরণ ও জনগমণর কামে কসিাসমূহ সহমজ কপৌুঁমে 

কদোর ব্যিস্থা। 

২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা : 

 পঞ্চগড় কজলাে একটি ভিমশষ অি যবনভতক অঞ্চল প্রভতষ্ঠা এ কজলার আি য সা াভজক উন্নেমন ব্যাপক প্রিাি রাখমত পামর। পঞ্চগড় 

কজলাে একটি ভিমশষ অি যবনভতক অঞ্চল প্রভতভষ্ঠা ও এ কজলার আি য-সা াভজক উন্নেমনর ব্যাপক প্রিাি রাখমত পামর।সামিক 

ভেট হলগুমলামক উন্নেমনর মূল কস্ত্রাত িারাে সিকৃ্ত করা হমি। পাশাপাভশ, িভিষ্যমত এ কজলামক সম্পূণ যরূমপ িাল্যভিিাহ ও 

 াদকমুক্ত করা। কজলা প্রশাসমনর শূন্য পমদ কলাক ভনমোগ করা এিাং তথ্য প্রযুভক্ত জ্ঞান সিন্ন দক্ষ জনিল বতরী করা করা 

হমি। অভিকতর জনিান্ধি প্রশাসন প্রভতষ্ঠা করা হমি। 

 প্রািভ ক ভিদ্যালমে ভশশুমদর  মর পড়া করাি, ভিদ্যালমে উপভস্থভত ভনভশ্চতকরণ, পুভষ্টর িাভহদাপূরণ এিাং ভশক্ষার 

 গুণগত ান অজযমনর লমক্ষয কজলার সকল ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন ভ ড-কড ভ ল িল ান রাখা। 
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 ভশক্ষা প্রভতষ্ঠামন পাঠদানমক সহজমিাধ্য, যুমগাপমর্াগী করার লমক্ষয কজলার সকল ভিদ্যালমে  াভিভ ভডো ক্লাসরু  ভনভশ্চত  

 করা হমি।  

 নাগভরক সনদ অনুর্ােী কসিা প্রতযাশী জনগমণর কসিা ভনভশ্চত করা 

 কজলামক ভশশু ে  মুক্ত রাখার প্রোমস কজলা ভশশু কল্যাণ কিাড য এর সিা ভনেভ ত আমোজন করা হমি। ভশশু েভ কমদর তাভলকা 

 কমর তামদরমক স্কুমল িভতয করামনা ও ভিকল্প ক যসাংস্থামনর ব্যিস্থা করা হমি 

 India-Bangladesh Friendship Pipeline প্রকমল্পর জভ  অভিগ্রহমণর কাজ িাস্তিােন 

       করা হমি। 

 িাল্যভিিাহমুক্ত কজলা কঘাষণার উমদ্যাগ গ্রহণ করা হমি। 

 পভরষ্কার পভরচ্ছন্ন কসিাি ী ও জনিান্ধি অভিস  সৃজনসহ অিযন্তরীণ অিকাঠাম াগত উন্নেমনর  াধ্যম  একটি আধুভনক  অভিস 

গঠন করা হমি। 

 সবুজ পঞ্চগড় বতভরর লমক্ষয িলদ ও িনজ বৃক্ষমরাপণ কয সূিী গ্রহণ করা হমি।  

SDG - এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা : 

সকল িেসী সকল  ানুমষর জন্য সুস্বাস্থয ও কল্যাণ ভনভশ্চতকরণ: 

সকমলর জন্য অন্তভু যভক্তমূলক গুনগত ভশক্ষা ভনভশ্চতকরণ এিাং জীিনব্যাপী ভশক্ষালামির সুমর্াগসৃভষ্ট:  

 ানসম্মত ভশক্ষার জন্য এ কজলাে মুভক্তমর্াদ্ধা ও িেিন্ধু কন যার স্থাপন, মুভক্তযুদ্ধ ভিভিক ওমেিমপাট যাল ভন যাণ  

ও িেিন্ধু সিযমক োত্র-োত্রীরা র্ামত আমরা জানমত পামর কসলমক্ষয িেিন্ধু ভিষেক িই পড়ার  াধ্যম  বুক 

ভরভিউ প্রভতমর্াভগতার আমোজন করা হমি।  

জলিায়ু পভরিতযন ও এর প্রিাি এিাং প্রাকৃভতক দুমর্ যাগ ক াকামিলাে জরুভর ব্যিস্থা গ্রহণ; 

কটকসই উন্নেমনর জন্য শাভন্তপূণ য ও অন্তভু যভক্তমূলক স াজ ব্যিস্থার প্রিলন, সকমলর জন্য ন্যাে ভিিার প্রাভপ্তর পি 

সুগ  করা এিাং সকল স্তমর কার্ যকর জিািভদভহতাপূণ য ও অন্তভু যভক্তমূলক প্রভতষ্ঠান ভিভন যাণ। 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

 

কজলা, উপমজলা ও ইউভনেন পর্ যামে দুনীভত প্রভতমরাি কভ টি গঠন করা হমেমে, ২. কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে, পঞ্চগড় দুনীভত দ ন 

কভ শমনর কলামগা ও না  কলখা সাংিভলত িাি রাখা হমেমে এিাং দুনীভত সাংক্রান্ত অভিমর্ামগর তথ্য ভনি যাভরত েমক পাভক্ষক প্রভতমিদন কপ্ররণ 

করা হে এিাং ৩. প্রভত ামস কজলা প্রশাসমকর সমম্মলন কমক্ষ অনুভষ্ঠত ভিভিন্ন সিাে দুনীভত ভিমরািী আমলািনা করা হে শৃাংখলাজভনত ও 

দুনীভত প্রভতমরামি প্রভত ামস ৬০ ঘন্টা প্রভশক্ষমণ ক যিারীমদর উমেমে সতকযতামূলক িক্তব্য প্রদান করা হে।  

 

 

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 
 

 এ কজলাে ভিভিন্ন ক যকতযা কর্তযক ক াট ২১টি উদ্ভািনী প্রকল্প  গ্রহণ করা হমেমে এিাং এগুমলার কার্ যক্র  িল ান রমেমে। উদ্ভািনী 

প্রকল্পগুমলা ভনম্নরুপ: 
 

 ই-অভিমর্াগ- সহকারী পভরিালক, কিাক্তা অভিকার সাংরক্ষণ অভিদপ্তর, পঞ্চগড়। 

  

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ৩ে ও কেভণ ক যিারীমদর পদভি পভরিতযন ও পমদান্নভতর জন্য জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে পত্র কপ্ররণ করা হমেমে ।            

 ৩ে কেভনর ০৫ জন ও ৪ি য কেভনর ০৬ জন ক যিারী ভনমোগ প্রদান করা হমেমে। 

 ৩ে ও ৪ি য কেভণ ক যিারীমদর সন্তানমদর উচ্চ ভশক্ষার জন্য ভশক্ষা বৃভি প্রদান করা হে । 

 ক যিারীমদর জন্য কল্যাণ ক যকতযা ভনমোগ করা হমেমে ।  

 প্রভত ামস দুইজন ক যিারীমক  াস কসরা ক যিারী ভহমসমি পুরস্কৃত করাসহ তামদর েভি দৃে ান স্থামন প্রদশ যন করা হে। 

 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

 তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদমনর সাংখ্যা-০৭ 
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 সরিরাহকৃত তমথ্যর সাংখ্যা-০৭  

১০।  াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  :  

 ১  খমন্ড ৬৮৬৪টি ও ২ে খমন্ড ১৯৮০টি ক াট ৮৮৪৪ টি না জাভর ক াকে া সিাদন করা হমেমে । 

 এ কজলাে ই-ভ উমটশমনর  াধ্যম  অন-লাইমন না জাভর ক াকে া শতিাগ সিাদন করা হমচ্ছ । 

 সািারণ র্ভভ  উন্নেন কমরর দািী ভনি যারণ করা হমেমে ২,৪১,৬৫,০২৫/- টাকা । 

 সািারণ র্ভভ  উন্নেন কর আদাে হমেমে ২,২৪,৫৭,৭০৪/- টাকা তিা ৯২.৯৩%। 

 সাংস্থার র্ভভ  উন্নেন কমরর দািী ভনি যারণ করা হমেমে ১,৫৪,১৬,২৯১/- টাকা । 

 সাংস্থার র্ভভ  উন্নেন কর আদাে হমেমে ৩৪,২৫,৫৪৩/- টাকা তিা ২২.২২%। 

 ভিভপ/এভপ ককস নিােমনর  াধ্যম  লীজ াভন আদাে হমেমে ১,৪২,৭৬১/- টাকা।  

 লীজ াভন আদামের হার  ১৩.২৩%। 

 অপদখলীে খাস জভ  ১.০৬৩২ একর উদ্ধার করা হমেমে। 

 ২১৯ জন প্রকৃত র্ভভ হীমনর নাম  ১৬.৮৬ একর ভনষ্কন্টক খাস জভ  িমন্দািস্ত প্রদান হমেমে । 

 ৩০-০৬-২০২০ তাভরখ পর্ যন্ত ৫১টি কদওোভন  া লা িল ান রমেমে। অভনষ্পন্ন কদওোভন  া লাগুমলার কার্ যক্র  

র্িার্িিামি পভরিালনা করা হমচ্ছ। 

 ১২৪টি কজনামরল সাটি যভিমকট  া লা ভনষ্পভি করা হমেমে। অভনষ্পন্ন কজনামরল সাটি যভিমকট  া লাগুমলা দ্রুত ভনষ্পভির 

কার্ যক্র  িল ান রমেমে। 

  ভন্ত্রপভরষদ ভিিাগ কর্তযক প্রণীত পাঠক্র  অনুর্ােী ভশক্ষানভিস ক যকতযামদর ‘অন দ্যা জি কিভনাং’ ভনেভ ত আমোজন করা হে। 

৩৬ ত  ব্যামির ৩ জন ও ৩৭ ত  ব্যামির ১ জন ক যকতযার ‘অন দ্যা জি কিভনাং’ স াপ্ত হমেমে।  

 সরকাভর ভনমদ যশনা ক াতামিক ক যিাভরমদর  ামস ৫ ঘন্টা কমর প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমচ্ছ । প্রভত  ামস কজলা ও উপমজলা 

প্রশাসমনর ২০ জন ক যকতযা, সািারণ প্রশাসমনর ৫৫ জন ৩ে কেভণর ও ৮৪ জন ৪ি য কেভণর ক যিাভরমক জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালে 

কর্তযক ভনি যাভরত ক ৌভলক ভিষমে প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমচ্ছ । এোড়া ১২ জন গাভড়িালকমক প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমচ্ছ ।  

 অনলাইন র্ভভ  উন্নেন কর ভনি যারণ ভিষেক প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। 

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  মতা অন্য ককানও ভিষে :  

 এ কজলাে ৬৬৪টি প্রািভ ক ভিদ্যালমে মুভক্তমর্াদ্ধা কন যার ভন যাণ করা  হমেমে এিাং কজলার ২৯৮টি  াধ্যভ ক ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান, ৭৫টি 

 াদ্রাসা, ১১টি কমলজসহ ৪৩টি ইউভনেন পভরষদ, ৩টি কপৌরসিা, কজলা পভরষমদ ১টি ও সাভকযট হাউমজ ১টি সি যম াট ১,০৯৬টি মুভক্তযুদ্ধ 

ও িেিন্ধু কণ যার স্থাপন করা হমেমে । মুভক্তযুদ্ধ কণ যামর রাখা হমেমে কশ্বত পািমর জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ান এঁর েভি, 

িেিন্ধুর ঐভতহাভসক ৭  ামি যর িাষমণর েভি, সাতজন িীরমেষ্ঠ এঁর েভি, জাতীে িার কনতার েভি, স্বািীনতা সাংগ্রাম  নারী 

মুভক্তমর্াদ্ধামদর েভি, একািমরর গণহতযার খন্ডভিত্র , পাকিাভহনীর আত্মস যপণ এর েভি, পঞ্চগড় কজলার শহীদ মুভক্তমর্াদ্ধামদর তাভলকা 

কি যাডসহ িেিন্ধু ও মুভক্তযুদ্ধ ভিভিক অসাংখ্য িই। নতুন প্রজেমক কদশমপ্র  ও মুভক্তযুমদ্ধর ভিন্তা ও কিতনাে ও কদশাত্বমিামির আমলামক 

জাতীেতামিাি তিা সুনাগভরক ভহমসমি গমড় তুলমত মুক্তযুদ্ধ কণ যার স্থাপন করা হে। 

 ভশক্ষািীমদর  মধ্য মুভক্তযুমদ্ধর কিতনা েভড়মে ভদমত মুভক্তযুদ্ধ কণ যামর রভক্ষত িইসমূমহর  ধ্য হমত ভনি যাভিত িই ভনমে স্কুল, উপমজলা 

ও কজলা পর্ যামে প্রভত ভতন  াস অন্তর বুক ভরভিউ প্রভতমর্াভগতা করা হমচ্ছ। প্রভতমর্াভগতাে ভিজেী ভশক্ষািীমদর  াম  পুরস্কার 

ভিতরমণর  াধ্যম  তামদরমক মুভক্তযুমদ্ধর িই পড়ার উৎসাহ প্রদান করা হমচ্ছ। 

 পঞ্চগড় সাভকযট হাউমজ ‘িাাংলামদশ আ ার িালিাসা’ না ক  ানভিত্র মুরামলর  াধ্যম  ১৯৫২ কিমক ১৯৭১ সাল পর্ যন্ত মুভক্তযুমদ্ধর 

ইভতহাস ফুটিমে কতালা হমেমে।  

এস,এ অযাক্ট অনুর্ােী  কজলার ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/ খাস জভ র ক াট পভর াণ :  

২০১৯-২০ অি যিেমর পভতত/খাস জভ র পভর াণ ১.০৬৩২ একর এিাং মূল্য-১,০৬,৩২,০০০/- টাকা।  

 

১০.৭ বনরিোল নবিোগ 

ভিিাগীে কভ শনামরর কার্ যালে, িভরশাল 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািনল: 

 ক যকতযা ও ক যিারীমদর ই-নভিমত দক্ষতা অজযমনর জন্য প্রমোজনীে প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। 

 স্বল্প স মে জনগণমক সমি যাচ্চ কসিা প্রদান ভনভশ্চত করা  হমেমে। 
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 স্বািীনতার  হান স্থপভত জাভতর ভপতা িেিন্ধু কশখ মুভজবুর রহ ামনর জেশত িাভষ যকী ‘‘মুভজি িষ য ২০২০’’  র্িামর্াগ্য  র্ যাদাে 

িভরশাল ভিিামগর সকল কজলা ও উপমজলা পর্ যামে পাভলত হমচ্ছ।  

 প্র াপ অনুর্ােী ক যকতযামদর পভরদশ যন/দশ যন ভনভশ্চত করা হমেমে। 

 এ কার্ যালমের ভিভিন্ন পর্ যামের ক যকতযা-ক যিারীমদর ভিভিন্ন ভিষেভিভিক প্রভশক্ষণ প্রদান করা হমেমে। 

 সরকাভর ভনমদ যশনার আমলামক ভিভিন্ন ভিষমে কসভ নার ও ক যশালার অমোজন করা হমেমে।   

 আগত কসিা প্রতযাশীমদর কসিা প্রদামনর লমক্ষয প্রভত বুিিার গণশুনানীর কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমেমে।  

 িামোম ভিক পদ্ধভতমত ক যিারীমদর উপভস্থভত ভনভশ্চত করা হমেমে।। 

 অভিস প্রােমণ কসৌন্দর্ য িি যমণ পভরকভল্পতিামি ফুমলর িাগান ও বৃক্ষমরাপণ করা হমেমে।  

 APA এর প্রভতশ্রুভত মত িেমর ৬০ ঘন্টা প্রভশক্ষণ ক যসূভির আওতাে এ কার্ যালমের ৪৯ জন ৩ে কেণীর ক যিারীমক প্রভশক্ষণ প্রদান 

করা হমেমে। 

 ২০১৯-২০ অি যিেমর ভতন কযাটাগভরমত ০৩ জনমক শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদামনর জন্য  মনানেন প্রদান করা হমেমে। 

SDG -এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা: 

২০৩০ সামলর  মধ্য জাভতসাংঘ কঘাভষত Sustainable Development Goals (SDGs) িা কটকসই উন্নেন লক্ষয াত্রা 

অজযমন িভরশাল ভিিাগীে প্রশাসন িদ্ধপভরকর। কজলা পর্ যামে ও স্থানীে সরকার প্রভতষ্ঠানসমূমহর  াধ্যম  কটকসই উন্নেন 

ভনভশ্চতকমল্প অিীষ্টসমূহ অজযমনর লমক্ষয এ কার্ যালে হমত নানাভিি পদমক্ষপ গ্রহণ করা হমেমে। ভিিাগীে প্রশাসন, িভরশাল কর্তযক 

SDG অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনাসমূহ ভনম্নরুপ:  

 SDG -এর লক্ষয াত্রাসমূহ অজযনমক অগ্রািভকার ভদমে ২০২০-২০২১ অি যিেমর িাভষ যক ক যসিাদন চুভক্ত দাভখল করা হেমে।  

 তথ্য ও কর্াগামর্াগ প্রযুভক্তর সমি যাি  ব্যিহার তিা উদ্ভািনী উমদ্যামগর  াধ্যম  জনসমিা ভনভশ্চভতকরণ এিাং নাগভরক কসিার  ান 

আরও বৃভদ্ধপূি যক জনগমণর কদারমগাড়াে কসিা কপৌুঁমে কদোর উমদ্যাগ গ্রহণ করা হেমে। 

 দুমর্ যাগ ব্যিস্হাপনা, িনােন, জলিায়ু পভরিতযমনর প্রিাি ক াকািমলা ও পভরমিশ সাংরক্ষণসহ কটকসই উন্নেন লক্ষয াত্রা অজযন 

ত্বরাভন্বতকরমণ সিা অনুষ্ঠান ও কসভ নার আমোজন করার উমদ্যাগ গ্রহণ করা হেমে। 

 

সজলো : বনরিোল 

২০১৯-২০২০ অি যিেমর গৃহীত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্রম র ভিিরণী : 

 

 কামলক্টমরট স্কুল এণ্ড কমলজ, িভরশামলর কমলজ শাখা প্রভতষ্ঠাে  ন্ত্রণালে কিমক অনুম াদন প্রাভপ্ত এিাং পরিতীমত কমলজ শাখা 

প্রভতষ্ঠা 

 জাভতর ভপতার জেশতিাভষ যকী উপলমক্ষয ভিভিন্ন দপ্তমরর গৃহীত কার্ যক্র  ভনমে িষ যব্যাপী মুভজিিষ য কযামলন্ডার প্রস্তুতকরণ 

 কজলা ও উপমজলা মুভক্তমর্াদ্ধা ক মেি িিন ভন যামণ গুরুত্বপূণ য র্ভভ কা পালন 

 কজলা ও উপমজলাে  মডল  সভজদ ভন যামণর লমক্ষয জভ  হস্তান্তর 

  াননীে প্রিান ন্ত্রীর  ানভিক অি যসহােতা কার্ যক্রম র আওতাে উপকারমিাগীমদর ডাটামিজ প্রস্তুতকরণ 

 দুমর্ যাগ প্রিণ এ কজলার অসহাে ও গৃহহীণমদর জন্য দুমর্ যাগ সহনীে ঘর ভন যাণ 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র : 

 ভসটিমজন িাট যামরর  াধ্যম  কসিা সাংক্রান্ত তথ্য প্রকাে স্থামন প্রদশ যন 

 অভিমর্াগ িাি স্থাপন 

 কমরানাকালীন স মে অনলাইমন গণশুনাভনর আমিদন গ্রহণ ও শুনাভনর আমোজন করা 

 শুদ্ধািার িি যাে আভি যক ব্যিস্থাপনা, অভিস ব্যিস্থাপনা ও অন্যান্য প্রভশক্ষণ প্রদান। 

ই- গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  :    
 ইমনামিশন উৎসাভহতকরমণর লমক্ষয ইমনামিশন কসভ নার ও ক লা আমোজন। 

 ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র : 

 অসুস্থ কম েকিো ও কম েিারীয়ের থজলা প্রশাসয়কর ঐরচ্ছক িিরবল িয়ি আরে েক সিােিা প্রোন করা 

 থজলা প্রশাসয়নর কম েকিো ও কম েিারীয়ের থমধাবী সন্তানয়ের আরে েক অনুোন ও সংবধ েনা প্রোন 
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 রিত্ত রবয়নােন ও মানরসক প্রশারন্তর লয়ক্ষে কম েকিো ও কম েিারীয়ের অংশগ্রিয়ণ বারষ েক ক্রীো প্ররিয়র্ারগিা ও  বনয়ভাজন 

আয়োজন করা 

 কম েকিো ও কম েিারীয়ের সন্তানয়ের  কল্যায়ণ ০১-০৫ বির বেসী রশশুয়ের রনরবে পররির্ ো থকন্দ্র (Day Care Center) 

প্ররিষ্ঠার উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি 

 ক যকতযা/ ক যিারীমদর ক যকালীন  ামনান্নেমনর জন্য একটি প্রভশক্ষণ রু  স্থাপন এিাং ভনেভ ত ব্যিস্থা গ্রহণ 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গ্রহীত কার্ যক্র : 

তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদন ২৬টি, সরিরাহকৃত তমথ্যর ১৯টি এিাং তথ্য কভ শন িরাির দামেরকৃত আভপল ০৩টি। 
 

সজলো-পটু োখোলী  

২০১৯-২০ অে যবছয়রর কোর্ যোবনল: 

 নেনস ে োর এলোকো  সবুজ সবস্টিী বিরী করো হয় য়ছ। 

 জোনির নপিো বেবন্ধু সিখ মুনজবুর রহমোয়ির জন্মিি বোনষ যকী উপলয়ক্ষ এ কোর্ যোলয়  “বেবন্ধু কণ যোর” নিম যোণ করো হয় য়ছ। 

 মুনজববষ য উপলয়ক্ষ বেবন্ধুর সলোয়গো সম্বনলি ৩,০০০ নপচ টি িোট য নবনিন্ন নিক্ষো প্রনিষ্ঠোয়ির নিক্ষোেী, সজলোর ৮টি উপয়জলো নিব যোহী 

অনফসোয়রর কোর্ যোল  এবং বেবন্ধুর জন্মিি বোনষ যকী উের্োপয়ির সিো  আগি সুনধজয়ির ময়ধ্য নবিরণ করো হয় য়ছ। 

শৃঙ্খলোজনিি ও দুিীনি প্রনিয়রোয়ধ গৃহীি কোর্ যিম: 

 ভূনর্ অনধগ্রহ্ন্ত্রণর িনতপূরণ প্রদান্ত্রির জন্য দ্যিীনত প্রনতন্ত্ররান্ত্রধ হসবা গ্রনহ্তান্ত্রদর দালান্ত্রলর শরণাপন্ন িা হ্ন্ত্র  সরাসনর অনফন্ত্রস 

হর্াগান্ত্রর্ান্ত্রগর র্াধ্যন্ত্রর্ হসবা প্রদান্ত্রির প্রন্ত্র াজিী  ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্ন্ত্র ন্ত্রে। এ হিন্ত্রত্র জিসাধারণন্ত্রক উদু্বদ্ধ করার জন্য সংনিষ্ট 

এলাকা  ব্যাপক প্রচারণার (র্াইনকং ও নলফন্ত্রলে নবতরণ) প্রন্ত্র াজিী  ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্ন্ত্র ন্ত্রে। দ্যিীনত প্রনতন্ত্ররান্ত্রধর লন্ত্রিয 

িনতগ্রস্ত পনরবান্ত্ররর িনতপূরন্ত্রণর োকার হচক সংনিষ্ট উপন্ত্রজলা ভূনর্ অনফস/ইউনি ি পনরষন্ত্রদর র্াধ্যন্ত্রর্ িনতগ্রস্তন্ত্রদর  সরাসনর 

হ্ান্ত্রত হ্ান্ত্রত প্রদাি করা হ্ । 

 ফ্রন্ট হডস্ক/ হজলা ই-হসবা হকন্ত্রে সরাসনর হর্ি হসবা গ্রনহ্তরা ভূনর্ অনধগ্রহ্ণ শাখার কর্ মকতমার সান্ত্রথ হর্াগান্ত্রর্াগ করন্ত্রত পান্ত্রর তার 

জন্য কনলং হবন্ত্রলর ব্যবস্থা করা হ্ন্ত্র ন্ত্রে।  

ই-গিয়ি যি/ ইয়িোয়িিি নবষয়  গৃহীি কোর্ যিম: 

 পটু োখোলী সজলো  মোিসিি নিক্ষো নিনিিকরয়ির লয়ক্ষয প্রনিটি  কয়লজ পর্ যাস   এবং  মোধ্যোনমক পর্ যোয়  নসনস কযোয়মরো স্থোপি 

করো হয় য়ছ। 

 কয়রোিোকোলীি সময়  সসোশ্যোল নমনে ো ব্যবহোর কয়র পোঠেোি কম যসূনচ সি ো হয় য়ছ। 

 দু কী উপমজলা হমত ওমেিমপাট যামল “অিলোইি নিনত্তক সস্বিো  রক্তেোি” ভশমরানাম  কসিািি খুমল কস্বচ্ছাে রক্তদাতামদর রমক্তর 

গ্রুপ এিাং ক ািাইল নাম্বারসহ নাম র তাভলকা সাংমর্াজমনর  াধ্যম  রক্তগ্রহীতার রক্তপ্রাভপ্ত ভনভশ্চতকরণ কম যসূনচ সি ো হয় য়ছ। 

 পটুোখালী সদর উপমজলাে ১৪ টি নিক্ষো  প্রনিষ্ঠোয়ি নেনজটোল স্মোট য ক্লোসরুম স্থোপি করো হয় য়ছ। মোিসিি নিক্ষো নিনিিকরয়ণ 

িথ্য প্রযুনক্ত ব্যবহোয়রর মোধ্যয়ম সেনণকয়ক্ষ নিক্ষোেীয়ের িিিোগ নিখিফল অজযি নিনিি করোর লয়ক্ষয স্থোিী  পর্ যোয়  উদ্ভোনবি 

লোগসই প্রযুনক্তর প্রয় োগ স্মোট য টিনিয়ি Add Apps প্রনি ো  প্রয় োজিী  ভডিাইস সংয়র্োজয়ির মোধ্যয়ম  পাওোরপমেন্ট 

কপ্রমজমন্টশন কয়র এবং ইন্টোরয়িট প্রযুনক্ত ব্যবহোর কয়র ই-লাভন যাং, নিক্ষক বোিো ি, মুক্তপোঠ, খোি একোয়েনম, ১০ ভ ভনট স্কুল,  

ইউটিউব ইিযোনে অিলোইি েোটফম য ব্যবহোর কসর সেনিকয়ক্ষ উন্নিমোয়ির কমন্টন্ট উপস্থোপি কয়র নিক্ষোেীয়ের অনধকির স্থো ী 

এবং কোর্ যকরী নিখিফল অজযি নিনিি করোর উয়যোগ সি ো হয় য়ছ।। 

 িাউিল উপমজলার গণগ্রন্থাগারসমূমহ ক পমক্ষ ২০টি এন্ড্রমেড ভডিাইস স্থাপন করা হমি র্া ব্যিহার কমর পাঠকরা নেনজটোল 

লোইয়েরী স্থোপয়ির উয়যোগ সি ো হয় য়ছ। 

 সমে সজলো  মোিসিি নিক্ষো নিনিিকরয়ির লয়ক্ষয প্রনিটি  কয়লজ পর্ যাস   এবং  মোধ্যোনমক পর্ যোয়  নসনস কযোয়মরো স্থোপি করো 

হয় য়ছ। 

 মোলটিনমনে ো ও মোিসিি পোঠেোি নিনিি করয়ণর জন্য মোধ্যনমক নবযোলয়  Smart TV (ইউটিউয়বর নবনিন্ন মোনেনমনে ো 

কয়ন্টন্ট ব্যবহোর কয়র) এর মোধ্যয়ম পোঠেোি কম যসূনচ সি ো হয় য়ছ। 

 মোিসিি নিক্ষো এবং ইংয়রনজ নবষয়  েক্ষিো অজযি নিনিিকরয়ণর লয়ক্ষয পোঠ্য বইয় র সকল ইংয়রনজ িয়ের বোংলো অে যসহ 

িোনলকো প্রস্তুিপূব যক সেনণ কয়ক্ষর সে োয়ল সিয়ম প্রেি যি করো হয়ি। 

কম যকিযো/কম যচোরীয়ের কল্যোয়ণ গৃহীি কোর্ যিম : 

 ২০১৯-২০২০ অে যবছয়র মনহলো কম যকিযো/কম যচোরীয়ের এ কোর্ যোলয়  িোমোয়জর স্থোি নিধ যোরণ করো হয় য়ছ।                      
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  এ  কোর্ যোলয়  সেস্ট নফনেং কণ যোর স্থোপি করো হয় য়ছ।                                                                                                            
 

সজলো-সিোলো  

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল: 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালে প্রােমন অিভস্থত মুভজি অেমন িেিন্ধুর মুযরাল স্থাপন; 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে মুভক্তযুদ্ধ কণ যার স্থাপন; 

 কজলা প্রশাসমকর কার্ যালমে  াদার’স ল্যাকমটটিাং কড ককোর - দুগ্ধ কপাষ্য ভশশু র্ত্নাগার স্থাপন; 

 ভশক্ষা ব্যিস্থা প্রসামরর জন্য ইভলশা সড়মক কিালা কামলক্টমরর স্কুল এন্ড কমলজ প্রভতষ্ঠা; 

 সরকামরর ‘ভড্র স্কুল’ িারণার সিল িাস্তিােন এিাং ভিশন-২০২১ িাস্তিােমনর লমক্ষয কিারহানউভেন    

                 উপমজলাে উপমজলা প্রশাসন স্কুল (ইউভপএস) প্রভতষ্ঠা; 

 লালম াহন উপমজলাে শাহািাজপুর কমলজ সাংলগ্ন সজীি ওোমজদ জে ভডভজটাল পাকয স্থাপন;  

 পর্ যটনমক ভিকভশত করার লমক্ষয কিালা সদর উপমজলাে ক ঘনা নদীর পামড় শাহিাজপুর পর্ যটন ককন্দ্র, 

কিারহানউভেন উপমজলাে কততুভলো নদীর তীমর ইমকা পাকয এিাং িরিযাশন উপমজলাে ির কুকভর-মুভকরমত 

িন্যপ্রাণীর অিোরণ্য ও পর্ যটকমদর ভিোম র জন্য করে হাউজ স্থাপন; অনলাইনভিভিক ভিভিন্ন স স্যা স ািামনর 

জন্য অনলাইমন ভডভজটাল সলুশান োটি য বতভর; কিালা সদর উপমজলাে িাাংলািাজার স্বাধীনতা জাদুঘর স্থাপন;  

 প্রভত  ামস ইন-হাউজ প্রভশক্ষমণর ব্যিস্থা করা; 

 কমরানা প্রভতমরামি প্রভত  ামসর কশষ সপ্তামহ বৃহপষ্ভতিার Clean-Day ভহমসমি কার্ যক্র  গ্রহণ; 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র : 

তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদন ৭টি এিাং সরিরাহকৃত তমথ্যর ৭টি। 

কজলা- নপয়রোজপুর 
 

২০১৯-২০২০ অে যবছয়র গৃহীি উয়েখয়র্োগ্য কোর্ যিয়মর নববরণী: 

 কোয়লক্টয়রট স্কুল এণ্ড কয়লজ, নপয়রোজপুর প্রনিষ্ঠো  

 জোনির নপিোর জন্মিিবোনষ যকী উপলয়ক্ষয  নবনিন্ন েিয়রর গৃহীি কোর্ যিম নিয়  বষ যব্যোপী মুনজববষ য কযোয়লন্ডোর প্রস্তুিকরণ  

 

 সজলো ও উপয়জলো  ময়েল মসনজে নিম যোয়ণর লয়ক্ষয জনম হস্তোন্তর  

 মোিিী  প্রধোিমন্ত্রীর মোিনবক অে যসহো িো কোর্ যিয়মর আওিো  উপকোরয়িোগীয়ের েোটোয়বজ প্রস্তুিকরণ  

 দুয়র্ যোগ প্রবণ এ সজলোর অসহো  ও গৃহহীিয়ের জন্য  সমোট ১২৪টি দুয়র্ যোগ সহিী  ঘর নিম যোণ  

 বেবন্ধু নবজ্ঞোি ও প্রযুনক্ত নববনবযোল , নপয়রোজপুর প্রনিষ্ঠোর প্রয় োজিী  উয়দ্দযোগ  েহণ এবং এ সংিোন্ত ূড়েোন্ত   

 অনুয়মোেি প্রোনি  

 ২টি িতুি ইউনি ি র্ভনম অনফস নিম যোণ (িোন্ডোনর ো উপয়জলোর সগৌনরপুর ও সিনলখোনল)  

 লবিোক্তিো মুক্ত সুয়প  পোনির অিোব পূরয়ণর লয়ক্ষয িোন্ডোনর ো উপয়জলো  ০১ টি ও োটোর নট্রটয়মন্ট েোন্ট স্থোপি। 
 

SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযয়ি গৃহীি কম যপনরকল্পিো: 

 SDG-এর লক্ষয মোত্রোসমূহ অজযয়ির নিনময়ত্ত নপয়রোজপুয়রর সকল েিয়রর সমন্বয়   ‘নপয়রোজপুর ময়েল’ িোমক একটি  

 পঞ্চবোনষ যকী পনরকল্পিো প্রণ ি। 

 এসনেনজর ১ম ও ২  লক্ষযমোত্রো েোনরদ্রয নবয়মোচি ও ক্ষুধো মুনক্তর লক্ষয একটি অে যনিনিক অঞ্চল প্রনিষ্ঠো ও ৩টি  

 নিল্পপোকয নিম যোয়ণর উয়যোগ েহণ। 

 এসনেনজর ৪ে য লক্ষযমোত্রো মোিসিি নিক্ষো নিনিিকরয়ণ নপয়রোজপুয়র একটি নবজ্ঞোি ও প্রযুনক্ত নববনবযোল  প্রনিষ্ঠো। 

 এসনেনজর ৬ষ্ঠ লক্ষযমোত্রো সুয়প  পোনি ও প ঃনিষ্কোিয়ির ব্যবস্থো নিনিিকরয়ণ ও োটোর নট্রটয়মন্ট েোন্ট ও একটি   

 আধুনিক বজযয ব্যবস্থোপিো সকন্দ্র স্থোপয়ির নসিোন্ত েহণ। 

 এসনেনজর ৭ম লক্ষযমোত্রো িিিোগ নবদুযৎ নিনিিকরয়ণর লয়ক্ষয মোিিী  প্রধোিমন্ত্রী কর্তযক ৩টি উপয়জলোয়ি িিিোগ   

 নবদুযিো য়ির কোর্ যিম উয়বোধি। 
 

শৃংখলোজনিি ও দুিীনি প্রনিয়রোয়ধ গৃহীি কোর্ যিম: 
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 নসটিয়জি চোট যোয়রর মোধ্যয়ম সসবো সংিোন্ত িথ্য প্রকোশ্য স্থোয়ি প্রেি যি। 

 অনিয়র্োগ বোক্স স্থোপি। 

  কয়রোিোকোলীি সময়  অিলোইয়ি গণশুিোনির আয়বেি েহণ ও শুিোনির আয় োজি করো। 

 শৃংখলোিংগজনিি অপরোয়ধ এ পর্ যন্ত ৫ জি কম যচোরীয়ক িোনস্ত প্রেোি। 

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ -এর আমলামক গ্রহীত কার্ যক্র  : 

তথ্য সরিরামহর ক াট আমিদন ০৪টি এিাং সরিরাহকৃত তথ্য ০৪টি। 

প্ররররভতমিদমন উমল্লখ করার  মতা অন্য ককান ভিষে : নপয়রোজপুর সজলোর নপনছয়  পেো জিয়গোষ্ঠীয়ক আধুনিক নিক্ষো  নিনক্ষি করোর লয়ক্ষয এবং 

নিক্ষোর মোি উন্ন িকয়ল্প সজলো প্রিোসি নপয়রোজপুর কর্তযক ২০১৯ সোয়ল কোয়লক্টর স্কুল এন্ড কয়লজ প্রনিনষ্ঠি হ  এবং ২০২০ সোয়লর জোনু োনর 

মোয়স এর কোর্ যিম শুরু হ । প্রনিষ্ঠোর প্রেম বছয়রই প্রোেনমকিোয়ব নিশু হয়ি পঞ্চম সেনণ পর্ যন্ত ১৬৩ জি নিক্ষোেী নিয়  প্রনিষ্ঠোিটি পে চলো 

শুরু কয়র। নিক্ষোেীয়ের আধুনিক নিক্ষো  নিনক্ষি করোর লয়ক্ষয মোনেনমনে ো ক্লোয়ির ব্যবস্থো রোখো হয় য়ছ। বিযমোি পনরনস্থনিয়ি স্কুল বন্ধ েোকো 

সয়েও নিক্ষো কোর্ যিম চোলু রোখোর লয়ক্ষয অিলোইয়ি ক্লোয়ির ব্যবস্থো নিনিি করো হয় য়ছ। 

সজলো- িরগুনা 

২০১৯-২০ অে যবছয়রর কোর্ যোবনল: 

 সজলো প্রিোসয়কর কোর্ যোল  প্রোেয়ি অবনস্থি মুনজব অেয়ি বেবন্ধুর মুযরোল স্থোপি।  

 স্কুল-কয়লয়জর সময় য়ের  স্বোস্থয সুরক্ষো নিনিি করয়ি ‘িনন্দিী হোইনজি কি যোর’ কম যসূনচ েহণ।   

 পর্ যটিয়ক নবকনিি করোর  লক্ষয নিয়  বরগুিো সের উপয়জলোর পোয়লর বোনল োিলী িোমক স্থয়ি ‘সমোহিো পর্ যটি সকন্দ্র’ িোমক 

টুনরজম পট স্থোপি। 

 অিলোইিনিনত্তক নবনিন্ন সমস্যো সমোধোয়ির জন্য অিলোইয়ি নেনজটোল সলুিোি  েোটফম য বিনর। 

 ১০০ জি বীর মুনক্তয়র্োিোয়ের বীরত্ব গাঁেো নিয়  ‘মুনক্তযুয়ির স্মৃনি কেো’ িোমক মুনক্তযুয়ির েন্থ প্রকোি। 

 বরগুিো সেয়র নিল্পকলো একোয়েনময়ি মুনক্তযুি জোদুঘর স্থোপি।  

 বরগুিো সের উপয়জলোর গজযিবুনি ো  প্রলংকোরী ঘূনণ যঝে ‘নসেয়র’ নিহিয়ের স্মরয়ণ  নসের স্মৃনি স্তম্ভ নিম যোণ।  

 বরগুিোর সসৌন্দর্ য এবং ইয়কোটুনরজময়ক নবকনিি করয়ি ‘নবউটি অব বরগুিো’সে োল স্থোপি এবং ‘নবউটি অব বরগুিো’  িোমক ছনবর 

এযোলবোম প্রকোি। 

 সময় য়ের আত্মনিিযরিীল কয়র গয়ে তুলয়ি বরগুিোর  ৫০ জি সময় য়ক নবিোমূয়ল্য কোরোয়ি  প্রনিক্ষণ প্রেোি।  

 বরগুিো কোয়লক্টয়রট স্কুল এন্ড কয়লয়জর স্থোপিো বোস্তবো ি। 

িথ্য অনধকোর আইি ২০০৯-এর আয়লোয়ক গৃহীি কোর্ যিম:  

িথ্য সরবরোয়হর সমোট আয়বেি ০২টি এবং সরবরোহকৃি িথ্য ০২টি। 

 

সজলো-ঝোলকোঠি 
 
 

                                        

২০১৯-২০২০ অি যিেমরর কার্ যািভল : 

ভিভিন্ন প্রকামরর লাইমসন্স ইসুয : ১০টি, ভিভিন্ন প্রকামরর লাইমসন্স নিােন:  ৪৫৪টি, সকল প্রকার নকল সরিরামহর তথ্য : ভিএস ৪,৮৩২ টি, 

এসএ ১২,২৮০টি, আরএস  ৫,৯৫৩টি, ভসএস  ৬৩৩টি, সাংমশািনী পি যা ৮২০টি, ককমসর নকল ৭৭০টি সি যম াট =  ২৫,২৮৮টি 

ক ৌজা ম্যাপ : ৫২০টি, র্ভভ  উন্নেন কর আদাে : ১,৩৩,৪৬,০৩৭/- টাকা, খাস জভ  উদ্ধার : ৩.৪৩১৭ একর, খাস জভ  িমন্দািস্ত প্রদান :  

৫.৭৮৭৫ একর, না জাভর ক াকে া ভনষ্পভি : ১৫০৪টি, ই-না জাভর ক াকে া ভনষ্পভি: ৫,৫৭৭টি, ক ািাইল ককাট য পভরিালনা :  ৯৬০টি এিাং 

জেভনিন্ধন সনদ সাংমশািন :  ৮২৩টি। 
 

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  ত অন্য ককান ভিষে:   

 কজলা প্রশাসমনর স্ব উমদ্যামগ নারী উন্নেমন ১১ জন কিকার যুি সময়  ভনমে জভেতা কণ যার নাম  একটি  কপাষামকর কশা-রু  করা 

হমেমে এিাং ৬ জন যুব সময় য়ক ভিভিন্ন কক্ষমত্র দক্ষতার জন্য োভন্ডাং গাল য কঘাষণা কমর কলামগাসহ ৬টি িাইসাইমকল প্রদান করা 

হমেমে।  

 ২০১৯-২০২০ অি যিেমর ৩৭ জন ভিক্ষুকসক পুনি যাসমনর জন্য ৮,০০,০০০/- টাকা ভিতরণ করা হমেমে।  
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 তথ্য ও কর্াগমর্াগ প্রযুভক্তর উন্নেমন স্ব উমদ্যামগ সকল ইউভনেন পভরষদ সভিি ও সকল ইউভনেন র্ভভ  সহকারী ও উপসহকারী 

ক যকতযামক ৩ভদমনর কভিউটার প্রভশক্ষণ কদো হমেমে। আউট কসাভস যাং-এ দক্ষতা উন্নেমন ২২ জন যুিমক ৬  াস ব্যাভপ ভিমশষ 

ইাংমরভজ ককাস য-এ প্রভশক্ষমণর আমোজন করা হমেমে।  

 কজলা প্রশাসমকর তত্ত্বািিামন িাকা আব্দুল ওহাি গাজী ভশশু ভনমকতনমক তথ্য প্রযুভক্ত ভনি যর পভরচ্ছন্ন পভরপাটি  ান সম্মত 

ভিদ্যালমে উন্নীত করা হমেমে। শহমরর পভরষ্কার পভরচ্ছন্নতার ভিষমে ভিমশষ অভির্ান পভরিালনা কমর জনসমিতনতা সৃভষ্টমত 

ভলিমলট ভিতরণ ও ভেকার লাগামনা হমেমে। 

১০.৮  ে নভসাংহ ভিিাগ 

২০১৯-২০ অি যিেমরর কার্ যািভল: 

 সমগ্র রবভায়গ কয়রানা সংকটকালীন সামারজক দূরে রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষে ভ্রাম্যমাণ আোলি পররিালনা এবং রনব োিী 

ম্যারজয়িটগয়ণর মােয়ম রনেরমি অরভর্ান পররিালনা করা িয়েয়ি। সয়িিনিা বৃরিয়ি রবরভন্ন রলফয়লট রবিরণ এবং মাইরকং করা 

িয়েয়ি। উনু্মক্ত স্থায়ন বাজার স্থাপয়নর মােয়ম থক্রিায়ের সামারজক দূরে রনরিি করা সম্ভব িয়েয়ি। রবয়েশ থফরি রকংবা অন্য থকান থজলা 

িয়ি আগি জনসাধারণয়ক ১৪ (থিৌে) রেয়নর থিাম থকাোয়রন্টাইন রনরিি করা কয়রানা ভাইরায়স আক্রান্ত ব্যরক্তয়ের বাসাে লকিাউন 

রনরিি করা িয়েয়ি। কয়রানা ভাইরাস সংক্রমণ ঝুৌঁরকপ্রবণ এলাকাসমূি রিরহ্নিপূব েক থজলা কয়রানা ভাইরাস প্ররিয়রাধ করমটির রসিান্ত 

থমািায়বক থরি থজান এলাকা রিয়সয়ব থঘাষণা করা িয়েয়ি। সংকট থমাকায়বলাে থজলাপ্রশাসন এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তেক জাররকৃি 

রনয়ে েশনাসমূি বাস্তবােয়ন সামারজক থর্াগায়র্াগ মােয়ম প্রিারণা িালায়না িয়েয়ি।  

কজলা :  ে নভসাংহ   

  ে নভসাংহ কজলাে ১৯৫৭টি থমাবাইল থকাট ে অরভর্ান পররিালনা কয়র ৫,৬৬৯টি মামলার মােয়ম ৩,১৬,৪২,৯৯০ টাকা জররমানা এবং 

১৭১ জন আসারময়ক কারােণ্ড প্রোন করা িয়েয়ি;  

 ০১টি পরত্রকার অনুমরি  থেো  িয়েয়ি; 

 ১৭২টি বাল্যরববাি বি/প্ররিয়রাধ করা িয়েয়ি; 

 থর্ৌতুয়কর রবরুয়ি সামারজক আয়ন্দালন গয়ে থিালার লয়ক্ষে ১৩টি উপয়জলাে ওোি েরভরত্তক ৬৯০টি উঠান তবঠয়কর মােয়ম ৬০,৩০০ জন 
নারী ও পুরুষয়ক থর্ৌতুয়কর কুফল সম্পয়কে সয়িিন করা িয়েয়ি; 

 নারীর প্ররি সরিংসিা থরাধ, নারী বািব কম েপররয়বশ তিররসি সকল প্ররিকূলিার রবরুয়ি সামারজক সয়িিনিা সৃরষ্টর মােয়ম নারীর 
ক্ষমিােন প্ররক্রো েরারন্বি করা িয়চ্ছ; 

 রবভাগীে ও থজলাপ্রশাসয়নর কায়জ নরে, আরটুআই, রজআরএস, থসবা প্রোন প্ররিশ্রুরি, এনআইএস প্রভৃরির সফল প্রয়োয়গর মােয়ম 

অরধকির  স্বচ্ছিা, জবাবরেরিিা এবং গরিশীলিা আনেন করা িয়চ্ছ।  

 মেমনরসংি থজলাে দ্রব্যমূল্য ও থভজাল রনেন্ত্রয়ণর লয়ক্ষে থজলাপর্ োয়ে থিম্বার অব কমাস ে অোন্ড ইন্ডারিজ, রসটি করয়পায়রশন, সকল 

ব্যবসােী সরমরির প্ররিরনরধ, আইনশৃঙ্খলা বারিনী-সি সকল থিকয়িাল্ডারয়ের সায়ে সাপ্তারিক/পারক্ষক সভা করা িয়চ্ছ;  

 প্ররিরেন রনধ োররি োয়ম পণ্য রবরক্র িয়চ্ছ রক না িা ভ্রাম্যমাণ আোলয়ির মােয়ম মরনটররং কয়র ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি। সকল বাজার 

ও থোকায়ন মূল্য িারলকা রনরিি করা িয়েয়ি; 

 পাইকারর মালামাল এর থক্ষয়ত্র আন্তিঃয়জলা বা উপয়জলাে থর্াগায়র্াগ কয়র রসরন্ডয়কট ধরা িয়েয়ি। মাংস, কািামালসি অন্যান্য 

রনিেপ্রয়োজনীে দ্রয়ব্যর োম রনধ োরণ কয়র থেওো িয়েয়ি; 

 সকল বাজায়রর করমটির সায়ে রমটিং কয়র এই দুয়র্ োগকালীন িায়ের রনধ োররি মূয়ল্য দ্রব্য রবক্রে করয়ি রনয়ে েশনা প্রোন করা িয়েয়ি; 

 থজলাধীন সকল উপয়জলার সকল বাজায়রর প্রাে প্ররিটি থোকায়ন বিেমায়ন মূল্যিারলকার থবাি ে দৃশ্যমান স্থায়ন প্রেশ েন করা িয়চ্ছ; 

 উপয়জলাসমূয়ির প্রাে প্ররিটি বাজায়র প্রয়র্াজে থক্ষয়ত্র থমাবাইল থকাট ে পররিালনা করা িয়চ্ছ। থজলাপ্রশাসন, মেমনরসংি কর্তেক পরবত্র 

রমজান মায়স প্রেত্ত তেরনক মূল্য িারলকা ব্যাপক প্রিায়রর ব্যবস্থা থনো িয়েয়ি; 

 থফান/য়জলাপ্রশাসয়নর থফসবুক থপজসি সকল থর্াগায়র্াগ মােয়ম প্রাপ্ত অরভয়র্ায়গর রবরুয়ি সায়ে সায়ে ব্যবস্থা থনো িয়েয়ি;  

কজলা : কনত্রমকানা 

 থনত্রয়কাণা থজলাে থস্বচ্ছাধীন িিরিবয়লর বরােকৃি ৬,০০,০০০.০০ টাকা আয়বেনকারীয়ের অনুোন প্রোন করা িয়েয়ি;  

 থনত্রয়কাণা থজলাে নয়ভল কয়রানা ভাইরাস (য়কারভি-১৯) আক্রান্ত ও ক্ষরিগ্রস্তয়ের জন্য বরােকৃি ২০,০০,০০০ (রবশ লক্ষ) টাকার ময়ে 

১০ জন উপয়জলা রনব োিী অরফসায়রর অনুকূয়ল ১৫,০০,০০০ টাকা থপ্ররণ করা িয়েয়ি। থজলা সের িয়ি পঞ্চাশ িাজার মাস্ক, রবশ িাজার 

স্যারনটাইজার থবািল তিরর কয়র রবিরণ করা িয়েয়ি এবং অযাবরধ কয়রানা থরাগী ও ক্ষরিগ্রস্তয়ের আরে েক সািায্য অব্যািি আয়ি; 
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কজলা : জা ালপুর 

 

 জামালপুর থজলাে ২০১৯-২০ অে েবিয়র থজলায়ক রভক্ষুকমুক্ত করার লয়ক্ষে ৩৬৭৩ জন রভক্ষুকয়ক রবরভন্ন প্রকার সিােিা (ভোনগারে, 

গবারে পশু ইিোরে) প্রোন করা িয়েয়ি; 

 জামালপুর কায়লক্টয়রট স্কুল ও কয়লজ নায়ম একটি আধুরনক ও মানসম্মি রশক্ষা প্ররিষ্ঠান গি ১৬/১০/২০১৯ রি. িয়ি িালু করা িয়েয়ি; 

 কায়লক্টয়রয়টর পুরািন ও জরাজীণ ে মসরজে থভয়ঙ্গ একটি নতুন, আধুরনক স্থাপিেমরণ্ডি রিনিলা মসরজে রনম োণ করা িয়েয়ি; 

 জামালপুর থজলার ব্র্যারন্ডং ঐরিিেবািী নকরশ পণ্যয়ক থেরশ ও রবয়েরশ থক্রিায়ের সাময়ন তুয়ল ধরার জন্য থজলা শিয়র একটি নকরশ িাট 

িালু করা িয়েয়ি, র্া সপ্তায়ি একরেন (শরনবার) বয়স। এিাো এই পয়ণ্যয়ক আন্তজোরিক অঙ্গয়ন পরররিি করার জন্য এবং অনলাইয়ন 

রবক্রয়ের লয়ক্ষে একটি প্লাটফরম ‘নকরশিাট’ িালু করা িয়েয়ি; 

 োপ্তররক কার্ েক্রয়ম গরিশীলিা বৃরির লয়ক্ষে জামালপুর থজলাপ্রশাসয়নর সকল কম েকিো ও কম েিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রোয়নর মােয়ম শিভাগ 

ই-নরে কার্ েক্রম বাস্তবােন করা িয়েয়ি। ফয়ল রবগি এরপ্রল ও থম মায়স রব কোটাগররর ২৭ থজলার ময়ে জামালপুর থজলা পরপর ০২ (দুই) 

বার প্রেম স্থান অজেন কয়র; 

 এ থজলায়ক শিভাগ বাল্যরববািমুক্ত থজলা থঘাষণাসি বাস্তবােন রনরিি করা িয়েয়ি। এ ধারা অব্যািি রাখয়ি ফয়লাআপ কার্ েক্রম আরও 

থজারোর করা িয়ব; 

 জামালপুর থজলাপ্রশাসয়কর কার্ োলয়ে িাজার বিয়রর থেষ্ঠ বাঙ্গারল জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর স্মৃরি ও অবোনয়ক নতুন 

প্রজয়ন্মর সাময়ন তুয়ল ধরার প্রিেয়ে একটি সুসরজ্জি ও দৃরষ্টনন্দন ‘মুরজব কন োর’ স্থাপন করা িয়েয়ি;  

 জামালপুর থজলাে কয়রানা পরররস্থরিয়ি কম েকিো কম েিারীয়ের স্বাস্থে সুরক্ষার লয়ক্ষে পর্ োপ্ত পররমায়ণ সুরক্ষা সামগ্রী প্রোন করা িয়েয়ি; 

 রপ্রন্ট ও ইয়লক্ট্ররনক রমরিোর ১৭০ জন সাংবারেক ও ররয়পাট োরয়ক সুরক্ষা সামগ্রী প্রোন করা িয়েয়ি। কয়রানা ভাইরাস থমাকারবলাে অন্য 

থজলা এবং রবয়েশ প্রিোগিয়ের থিাম থকাোয়রন্টাইন, আক্রান্তয়ের থিাম আইয়সায়লশন, িাক্তার ও থরাগী পররবিন, মৃি ব্যভক্তমদর দািন-

কািন, মৃত ও অসুস্থ ব্যভক্তমদর ১৫,০০,০০০ (পমনর লক্ষ) টাকা আভি যক অনুদান প্রদান করা হমেমে; 

 কমরানা িাইরামসর প্রাদুি যামির কারমণ ক যহীন হমে পড়া  ানুমষর ঘমর ঘমর  াননীে প্রিান ন্ত্রীর সহােতা কপৌমে কদো হমেমে। এ লমক্ষয 
কজলা ও উপমজলাপ্রশাসমনর হট লাইন ব্যাপক র্ভভ কা পালন কমরমে; 

 কজলা ও উপমজলাপ্রশাসমনর হট লাইন ও ৩৩৩ কিমক প্রাপ্ত কিান কমলর  াধ্যম  গৃহীত আমিদনসমূহ সমি যাচ্চ অগ্রাভিকার ভদমে কজলা ও 

উপমজলা প্রশাসমনর ক যকতযাবৃন্দ িাভড় িাভড় ভগমে  ধ্যভিি পভরিার, প্রভতিন্ধী, ভদন জুর ও কমরানা িাইরামসর প্রাদুি যামি ক যহীন হমে 

পড়া  ানুমষর কামে খািার কপৌমে ভদমেমে;  

 কজলাপ্রশাসমকর কার্ যালে, সাভকযট হাউজ ইতযাভদ স্থাপনাে কসিাপ্রািীগমণর হাত কিাোর জন্য কিভসন স্থাপন-সহ পর্ যাপ্ত হযান্ড স্যাভনটাইজার, 

সািান ইতযাভদ সুরক্ষা সা গ্রীর ব্যিস্থা করা হমেমে; 

 জা ালপুর কজলাে র্ভভ  অভিগ্রহমণর িমল ক্ষভতগ্রস্ত ব্যভক্তমদর ক্ষভতপূরণ প্রদান কার্ যক্রম  স্বচ্ছতা, জিািভদভহতা ও কিাগাভন্তহীন করার 
লমক্ষয অভিগ্রহণ স্থমল জনপ্রভতভনভিমদর উপভস্থভতমত কিক ভিতরমণর উমদ্যাগ গৃহীত হমেমে;  

 মুভজি শতিষ য উপলমক্ষয এ কজলার ২,৩৫৫টি র্ভভ হীন পভরিামরর  মধ্য কৃভষ খাস জভ  িমন্দািস্ত প্রদান করা হমেমে। জা ালপুর কজলাে 
নদী দখলমুক্তকরণ কার্ যক্রম র আওতাে ৩২টি স্থাপনা এিাং ১.৪৮ একর নদী পাড় উদ্ধার করা হমেমে। 

কজলা : কশরপুর 

 কশরপুর কজলাে রিরজটাল নরে ব্যবস্থাপনাে, ই-থমাবাইল থকাট ে বাস্তবােয়ন অগ্রগরি ১০০% অরজেি িয়েয়ি; 

 খাস সম্পরত্ত, অরপ েি সম্পরত্ত, ওোকফ্ সম্পরত্তর িাটায়বজ প্রস্তুিকরয়ণ ৮০%; 

 থজলার সকল এনরজও এর িাটায়বজ প্রস্তুিকরণ ৫০%;  

 থরকি েরুয়ম ররক্ষি সকল খরিোন স্কোনকরয়ণ ৯৮%; 

 ভূরমিীনয়ের িারলকা প্রস্তুিকরয়ণ ৮০%;  

 প্রবাসী পররবায়রর উৎপােনশীলিা বৃরি ও রবয়েশ গময়নচ্ছুয়ের েক্ষ জনশরক্ত তিররয়ি প্রয়োজনীে প্ররশক্ষণ প্রোন ২৫%; 

 গৃিিীনয়ের িাটায়বইজ প্রস্তুিকরয়ণ ৮০%অগ্রগরি;  

 রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর িাটায়বজ তিরর ও অনলাইন মরনটররং-এ ৫০% অগ্রগরি অরজেি িয়েয়ি; 

 রাজস্ব মামলা ও থফৌজোরর মামলাসমূি বিররভরত্তক থেরণরবন্যাসকরণ এবং করম্পউটায়র িাটায়বইজ প্রস্তুি করা িয়েয়ি;  

 সকল থিায়টল থরস্টুয়রন্ট/য়বকাররর থোকায়নর িাটায়বইজ তিরর;  

 রিরলং লাইয়সন্স গ্রিয়ণর জন্য সকল ব্যবসােীয়ক উদ্ধুিকরণ; 

 অনলাইয়ন লাইয়সন্স ইসুে ও নবােন; এবং  

 কার্ েকর গণশুনারনর মােয়ম ভুক্তয়ভাগীয়ের সমস্যা রিরহ্নিকরণ ও সমাধান করা িয়চ্ছ। 
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২০২০-২১ অি যিেমরর ক যপভরকল্পনা: 

ভিিাগীে এিাং থজলাপ্রশাসয়নর শূন্যপয়ে জনবল রনয়োগ। ভূরম উন্নেন কর এবং কর বরিভূ েি রাজস্ব আোে বৃরিকরণ।  

থজলা : মেমনরসংি 

 মেমনরসংি থজলার কমপয়ক্ষ ৫৭৬টি ভূরমিীন পররবায়রর মায়ি কৃরষ খাস জরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন; 

 থজলাে অন্তি একটি ইয়কায়নারমক অঞ্চল প্ররিষ্ঠা; 

 প্ররিটি উপয়জলাে ১টি কয়র প্রাকৃরিক জলাধার সংক্ষয়ণর মােয়ম এবং ভূ-উপরস্থ পারনর উৎসসমূয়ির সংরক্ষয়ণর মােয়ম জীবববরিত্রে 

সংরক্ষণ করা;  

 নেী দূষণ প্ররিয়রাধ করা, নে-নেী-খাল অববধ েখলমুক্ত করা; এবং জািীে ও স্থানীে কম েসূরির মােয়ম পর্ োেক্রয়ম খনন করা।  

থজলা : থনত্রয়কাণা 

 থনত্রয়কাণা থজলাে ২০২০-২১ অে েবিয়রর পররকল্পনার খসো প্রস্তুি করা িয়েয়ি।  

থজলা : জামালপুর 

 জা ালপুর কজলার  ানুমষর ভিমনাদনসুভিিা বৃভদ্ধ;  

 পভরমিমশর উন্নেন এিাং নান্দভনক কসৌন্দর্ য বৃভদ্ধর লমক্ষয দৃভষ্টনন্দন জা ালপুর ভডভস কলক স্থাপমনর উমদ্যাগ গ্রহণ ;  

 পর্ যােক্রম  প্রস্তাভিত ভডভস কলকটি-কক পর্ যটনস্থল ভহমসমি গমড় কতালা হমি।  

 পভরমিশ রক্ষাে পভলভিন িজযমন জনসমিতনতা বৃভদ্ধ এিাং উৎপাদন িমন্ধ ক ািাইল ককাট য পভরিলনার  াধ্যম  পভলভিনমুক্ত জা ালপুর কজলা 
কঘাষণা করা হমেমে; 

 একটি আধুভনক সাভকযট হাউজ হাউস ভন যামণর উমদ্যাগ কনো হমেমে;  

 অভত দাভরদ্রয হ্রাস ও দাভরদ্রয ভনমূ যমল জা ালপুমরর নকভশ কাঁিামক কিৌমগাভলক ভনমদ যশক পণ্য ভহমসমি করভজমেশন; 

 উমদ্যাক্তামদর জন্য ঋমণর  ব্যিস্থা; 

 নকশী কাঁিার  ান ভনেন্ত্রমণর জন্য কজলাভিভিক ভনেন্ত্রণ কভ টি/প্রভতষ্ঠান এিাং উৎপাদন বৃভদ্ধমত সহমর্াভগতা প্রদান; 

 ভলে, িণ য, ি য ভনভি যমশমষ সকমলর জন্য স ান সুমর্াগ-সুভিিা সৃভষ্টমত র্ততীে ভলমের উন্নেন ও পুনি যাসন  কার্ যক্র  গ্রহণ; 

 কজলামক আনুষ্ঠাভনকিামি িাল্যভিিাহমুক্ত কজলা ভহমসমি কঘাষণা; 

 র্ভভ হীন পভরিামরর  মধ্য কৃভষ খাস জভ  িমন্দািস্ত প্রদান অব্যাহত রাখা;  

 এস.এ. অযান্ড টি. অযাক্ট অনুর্ােী পভতত/খাস জভ  উদ্ধার;  

 নদী দখলমুক্তকরণ কার্ যক্র  অব্যাহত রাখা, কজলার সকল ইউভনেনমক পর্ যােক্রম  ভিক্ষুকমুক্ত কঘাষণা করা; এিাং  

 জা ালপুর কামলক্টমরট স্কুল ও কমলজটি আধুভনকােন।  

থজলা : থশরপুর 

 কশরপুর কজলাে কজলাপর্ যামের দপ্তরসমূমহর উন্নেনমূলক কার্ যক্র সমূমহর কার্ যকর স ন্বে সািন;  

 কশরপুর কজলার ব্র্যাভন্ডাং পর্ যটন ভশমল্পর উন্নেন; 

 ভনরাপদ ও  ানসম্মত খামদ্যর ভনশ্চেতা; 

 ভনরাপদ সড়মকর ভনশ্চেতা; 

 দুমর্ যাগ ব্যিস্থাপনা;  

 িনােন, জলিায়ু পভরিতযন ও পভরমিশ সাংরক্ষণসহ কটকসই উন্নেন লক্ষয াত্রা অজযন ত্বরাভন্বতকরণ; 

 ভশক্ষার সকল স্তমর  ান বৃভদ্ধকরণ এিাং মুভক্তযুমদ্ধর কিতনা ও ইভতহাস সাংরক্ষণ; 

  ভিক্ষুক ও র্ততীে ভলমের জনমগাষ্ঠীর পুনি যাসন; 

 সা াভজক ভনরাপিামূলক কার্ যক্র  িাস্তিােন কজারদারকরণ;  

 রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যিস্থাপনাে গভতশীলতা আনেন;  

 কজলা ম্যাভজমেভসর  াধ্যম  জনশৃাংখলা ও জনভনরাপিা সাংহতকরণ;  

 জনসমিতনামূলক কার্ যক্রম  জনউদু্বদ্ধকরণ কজারদারকরণ;  

 নিসিদ উন্নেন ও প্রাভতষ্ঠাভনক সক্ষ তা বৃভদ্ধকরণ;  

 সাভকযট হাউস ব্যিস্থাপনার উন্নেন;  

 ক্রীড়া সাংস্কৃভত ও নারী উন্নেন ত্বরাভন্বতকরণ;  

 কজলাপ্রশাসমকর কার্ যালমের সাভকযট হাউজ উর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ করা; এিাং 

 সাভকযট হাউমজ নতুন িাগান বতভর। 
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SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযমন গৃহীত ক যপভরকল্পনা :  

  ে নভসাংহ কজলামক শিভাগ বাল্যরববািমুক্তকরণ। নারী উয়যাক্তায়ের পৃষ্ঠয়পাষকিা প্রোয়নর মােয়ম রলঙ্গ সমিা আনেন। সামারজক 

বনােনসি বৃক্ষয়রাপয়ণ জনগণয়ক উৎসারিিকরণ এবং রশশুেম বিকরণ। 

 থনত্রয়কাণা থজলা প্রশাসমনর সকল উন্নেন কার্ যক্র মক কটকসইকরমণর লমক্ষয স ভন্বত ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে। সরকামরর ভিভিন্ন দপ্তমরর 

 মধ্য অনলাইনভিভিক কার্ যকর স ন্বে সািন িল ান রমেমে। ই-ক ািাইল ককামট যর শতিাগ িাস্তিােমন কার্ যক্র  িল ান রমেমে। র্ভভ  

কসিামক  ানুমষর কদাঁড়মগাড়াে কপৌুঁমে কদো, ই-ভ উমটশমনর শতিাগ িাস্তিােন, অব্যিহৃত সকল জভ মক উৎপাদনশীল কামজ ব্যিহার, 

পর্ যটন ব্যিস্থার আধুভনকােন ও প্রিার এিাং নতুন স্থাপনা ভন যাণ এিাং SDG িাস্তিােমন নৃতাভত্ত্বক জনমগাষ্ঠী ও দভলত জনমগাষ্ঠীর  ান 

উন্নেমনর জন্য ভিমশষ ব্যিস্থা গ্রহণ করা হমেমে। 

 কশরপুর কজলাপর্ যামের দপ্তরসমূমহর উন্নেনমূলক কার্ যক্র সমূমহর কার্ যকর স ন্বে সািন, কশরপুর কজলার ব্র্যাভন্ডাং, পর্ যটন ভশমল্পর উন্নেন, 

ভনরাপদ ও  ানসম্মত খামদ্যর ভনশ্চেতা, ভনরাপদ সড়মকর ভনশ্চেতা, দুমর্ যাগ ব্যিস্থাপনা, িনােন, জলিায়ু পভরিতযন ও পভরমিশ সাংরক্ষণ-

সহ কটকসই উন্নেন লক্ষয াত্রা অজযন ত্বরাভন্বতকরণ, ভশক্ষার সকল স্তমর  ান বৃভদ্ধকরণ এিাং মুভক্তযুমদ্ধর কিতনা ও ইভতহাস সাংরক্ষণ, 

সা াভজক ভনরাপিামূলক কার্ যক্র  িাস্তিােন কজারদারকরণ, রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যিস্থাপনাে গভতশীলতা আনেন, কজলাম্যাভজমেভসর 

 াধ্যম  জনশৃঙ্খলা ও জনভনরাপিা সাংহতকরণ, জনসমিতনামূলক কার্ যক্রম  কজারদারকরণ,  ানিসিদ উন্নেন ও প্রাভতষ্ঠাভনক সক্ষ তা 

বৃভদ্ধকরণ এিাং  ক্রীড়া, সাংস্কৃভত ও নারী উন্নেন ত্বরাভন্বতকরণ। 

 

শৃঙ্খলাজভনত ও দুনীভত প্রভতমরামি গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ে নভসাংহ ভিিামগর সকল থজলাে জািীে শুিািার থকৌশল বাস্তবােয়নর মােয়ম থসবামুখী দুনীরিমুক্ত প্রশাসন প্ররিষ্ঠা। ভাল কায়জর স্বীকৃরি 

প্রোন-সি অেক্ষ ও দুনীরিবাজ কম েকিো-কম েিারীয়ের রবভাগীে শারস্তর আওিাে আনেন, আন্তজযাভতক দুনীভতভিমরািী ভদিস উদর্াপন, কজলা 

দুনীভত প্রভতমরািসাংক্রান্ত সাাংস্কৃভতক অনুষ্ঠান আমোজন, িাাংলামদশ দুনীভত দ ন কভ শন আমোভজত জাতীে পর্ যামে কেষ্ঠ কজলা, দুনীভত 

প্রভতমরাি কভ টি ও সততা সাংঘ প্রভতমর্াভগতার পুরস্কার ভিতরণ ২০১৯, ভিদ্যালমে সততা কষ্টার স্থাপমনর উমদ্যাগ, কিারািালান প্রভতমরামি 

জনসমিতনতা বতভর এিাং  াদক ও জভেিাদ প্রভতমরামি জনসমিতনতা বতভরর কার্ যক্র  গ্রহণ করা হমেমে।  

ই-গিমন যন্স/ইমনামিশন ভিষমে গৃহীত কার্ যক্র  : 

 ে নভসাংহ কজলাে ই-থমাবাইল থকাট ে িালু, ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা বাস্তবােন, সামারজক থর্াগায়র্াগ মােম (য়ফসবুক) ও ই-

থমইয়লর মােয়ম অরভয়র্াগ গ্রিণ ও প্ররিকার, Strengthening Local Government Institution Through Reward 

Motivation (LG Award)- এর প্রভায়ব উপয়জলা ও ইউরনেন পররষয়ের সারব েক কার্ োবরলর সম্যক গরিশীলিা আনেন-সি 

থসবার মায়নান্নেয়ন কার্ েক্রম গ্রিণ, "Better & Efficient Office for Better Public Service Delivery" শীষ েক মানসম্মি 

থসবা রনরিিকরণ কম েসূরি িালু,  "Citizen, Teacher & Administration: Together for Development" শীষ েক গ্রাম ও 

শিয়রর আে েসামারজক উন্নেন ও রশক্ষার মায়নান্নেন কম েসূরি গ্রিণ, E-Monitoring and Performance based Evaluation 

System for better service delivery (EMPES) িালু ইিোরে কার্ যক্র  গ্রিণ করা িয়েয়ি। কনত্রমকাণা কজলার ৮৬টি 

ইউভনেমন ১টি কমর কসালার লাইট িাপ প্রগভতশীল কৃষকমক প্রদান করা হমেমে। ৬৪ কজলার  মধ্য কৃভষ ভিিাগ কনত্রমকাণা সি যপ্রি  

এই কার্ যক্র  গ্রহণ কমরমে। জা ালপুর কজলাে সাপ্তাভহক নকশীহাট িালুকরণ ও অনলাইমন ভিক্রে কার্ যক্র , কমরানা পভরভস্থভতমত 

কজলাপ্রশাসমনর উমদ্যামগ অনলাইন িাজার িালু করা হমেমে। র্ততীে ভলমের আিাসন ব্যিস্থা ভনরসনকমল্প কশরপুর সদর 

উপমজলাে “আন্ধাভরো র্ততীে ভলে গুচ্ছগ্রা ” স্থাপন।  

 

ক যকতযা/ক যিারীমদর কল্যামণ গৃহীত কার্ যক্র : 

ভিিাগীে প্রশাসনসহ কজলা প্রশাসমনর ক যকতযা/ক যিারীমদর  াম  কমরানাকালীন PPD  াস্ক, হযান্ড স্যাভনটাইজার, ভলিমলট, 

জীিানুনাশক ভিতরণ করা হমেমে। অভিমসর প্রমিশপমি পৃিক কিভসন স্থাপন করা হমেমে। িা যাল স্কযানার িভসমে অভিমসর সকল 

ক যিারী এিাং িভহরাগতমদর তাপ াত্রা পভর াপ কমর অভিমস প্রমিশ করামনা হে এিাং কক্ষত্রভিমশমষ পালস অভিভ টার ভদমে 

সমন্দহজনক অসুস্থু্ ব্যভক্তর কদমহ অভিমজমনর প্রিাহ াত্রা র্ািাই করা হে। মেমনরসংি কায়লক্টয়রট কম েিারী কল্যাণ সরমরিয়ক 

আরে েক সিােিা প্রোন করা িয়েয়ি। থনত্রয়কাণা থজলাে থি থকোর থসন্টার িালু, মরিলা সিকমীয়ের জন্য সুরবধাজনক জােগাে 

ওোশরুম স্থাপন ও অভিমসর ভিভিন্ন কমক্ষর অিকাঠাম াগত উন্নেন করা হমেমে। জা ালপুর কজলা অভিমসর ভিভিন্ন কমক্ষর 

অিকাঠাম াগত উন্নেন, ক যিারীমদর দক্ষতা বৃভদ্ধর জন্য অিযন্তরীণ প্রভশক্ষণকক্ষ স্থাপন, আইভসটি ক্লাি স্থাপন ও ক যিারীমদর জন্য 

কযাভন্টমনর ব্যিস্থা এিাং ৬০ ঘণ্টা প্রভশক্ষণ ভনভশ্চতকরমণর  াধ্যম  সকল পর্ যামের ক যকতযা ও ক যিারীমদর ক যদক্ষতা বৃভদ্ধ করা 
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হমেমে। কশরপুর কজলার ক যিারীমদর ডাটামিজ কার্ যক্র  সিন্ন, কপনশন প্রাভপ্ত সহভজকরণ, নাভলতািাড়ীমত ক যজীিী  ভহলা 

কহামেল প্রভতষ্ঠা করা হমেমে। পুরুষ ও  ভহলামদর আলাদা প্রাক্ষলনকমক্ষর ব্যিস্থা করা হমেমে। ভিশুদ্ধ পাভনর ব্যিস্থা করা হমেমে।  

তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আমলামক গৃহীত কার্ যক্র  : 

ভিিাগীে ও কজলা প্রশাসমন ক াট ৩৯টি আমিদমনর ভিপরীমত ৩২টি তথ্য প্রদান করা হমেমে। তথ্য কভ শন িরাির ২টি আভপল দামের করা 

হমেমে এিাং ২টিই ভনষ্পভি করা হমেমে। ২টি আমিদমনর ভিপরীমত তথ্য প্রদান করা র্ােভন। 

 াঠ পর্ যামে িাস্তিাভেত উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্র  : 

 ভিিাগজুমড় সা াভজক দূরত্ব ভনভশ্চতকরমণ ও ভিড় ভনেন্ত্রণ করমত পুভলশ িাভহনীর পাশাপাভশ স্থানীে কস্বচ্ছামসিী সাংগঠনগুমলামক       
ভিভিন্ন সড়মক টহমল ভনমোভজত করা হমেমে। কমরানা িাইরাস ক াকামিলাে ভিিাগজুমড় কজলাপ্রশাসন কর্তযক ভলিমলট ভিতরণ, ব্যানার 

টাোমনা,  াইভকাং, কজলা প্রশাসমকর কিসবুক আইভড এিাং কিসবুক কপজ-এর  াধ্যম , কজলাতথ্যিাতােণ, ভিভিন্ন সিাে, সকল  সভজমদ 

সমিতনতামূলক প্রিার প্রিারণা িালামনা হমচ্ছ। স্থানীেিামি  াস্ক িাভনমে িন্টন করা হমেমে। ইদ-উল-ভিতমরর পূমি য  সভজমদ ই া মদর 

 াননীে প্রিান ন্ত্রীর আভি যক সহােতা কপৌমে কদো হমেমে। 

 জা ালপুর কজলাে আকষ যণীে ও  মনামুগ্ধকর ভডভস কলক ও ভডভস পাকয স্থাপন করা হমেমে। কনত্রমকাণা কজলাে ক াহনগি উপমজলাে 

বশলজারিন সাাংস্কৃভতক ককন্দ্র ভন যাণ-িাস্তিােনকারী কর্তযপক্ষ-গণপূতয ভিিাগ, িাস্তিােন অগ্রগভত-৪৮%। উভিৎপুর পর্ যটন কসন্টার কা  

করে হাউজ ভন যাণ-িাস্তিােনকারী কর্তযপক্ষ-গণপূতয ভিিাগ, িাস্তিােন অগ্রগভত-৫০%। করাোইলিাভড় পুরাকীভতয এলাকার কিৌতসুভিিাভদ 

উন্নেন- িাস্তিােনকারী কর্তযপক্ষ-উপমজলা ভনি যাহী অভিসার, ককন্দুো, িাস্তিােন অগ্রগভত-১০০%। 

 কশরপুর কজলাে ককাভিড-১৯ কডভডমকমটড হাসপাতামলর জন্য তাৎক্ষভণক ১০টি কিড ভকমন কদো হমেমে। ককাভিড-১৯ কডভডমকমটড ডাক্তার 

ও নাস যমদর আিাসমনর জন্য যুি উন্নেন অভিদপ্তমরর কহামেমল ক াট ৬৮টি কিড প্রস্তুত রাখা হমেমে। সা াভজক দূরত্ব ভনভশ্চতকরমণ ও ভিড় 

এড়ামত জনিহুল ৭০ টি হাট-িাজারমক স্কুল, কমলজ ও এলাকার কখালা  ামঠ স্থানান্তর করা হমেমে। কজলাপ্রশাসমনর হটম ইল এিাং 

হটলাইন নাম্বামরর  াধ্যম  প্রাপ্ত আমিদমনর কপ্রভক্ষমত জনগমণর ঘমর ঘমর  াননীে প্রিান ন্ত্রীর      উপহার কপৌুঁমে কদো হমচ্ছ। নৃতাভত্ত্বক 

জনমগাষ্ঠীর ভশক্ষািীমদর  াননীে প্রিান ন্ত্রীর আভি যক সহােতা কপৌমে কদো হমেমে। এোড়াও কজলার প্রভতটি ইউভনেমন হতদভরদ্র  ানুমষর 

কামে স্থানীে জনপ্রভতভনভিমদর  াধ্যম       প্রিান ন্ত্রীর উপহার কপৌুঁমে কদো হমচ্ছ। সরকার কর্তযক কপ্রভরত ভিভিন্ন সহােতা ( প্রভত  সভজমদ 

৫০০০ টাকা প্রদান, স তমল িসিাসরত আভদিাসী ভশক্ষািীমদর ২৫০০০ টাকা, সাংস্কৃভতক ীমদর ৫০০০ টাকা, নন-এ ভপও প্রভতষ্ঠামনর 

ভশক্ষক-ক যিারী,  াদরাসা ও কটকভনকযাল প্রভতষ্ঠান, ভশক্ষক ও ভশক্ষািীমদর আভি যক সহােতা প্রদান) র্িাস মে সঠিকতা র্াোই কমর 

ভিতরণ করা হমেমে। কজলা ও উপমজলাপর্ যামে কিাকাল পমেন্ট ক যকতযা ভনি যাভিত কমর  ভনটভরাং, প্রিারণা ও ত্রাণ ভিতরণ কার্ যক্র  

গভতশীল করা হমেমে। 

প্রভতমিদমন উমল্লখ করার  মতা অন্য ককানও ভিষে : 

কনত্রমকাণা কজলাে ভিগত  াস পর্ যন্ত উমচ্ছদ  া লার সাংখ্যা ২৯৩টি, িলভত  ামস দামেরকৃত উমচ্ছদ  া লার সাংখ্যা ১২টি। ক াট উমচ্ছদ 

 া লার সাংখ্যা ৩১২টি। িলভত অি যিেমর অবিি দখল হমত উদ্ধারকৃত সিভির পভর াণ ১৪.৮০ একর র্ার আনু াভনক মূল্য 

১০২,০০,১৩,০০০ (একশত দুই ককাটি কতর হাজার) টাকা। 

এস .এ.অযান্ড টি. অযাক্ট অনুর্ােী কশরপুর কজলাে অবিি দখল উমচ্ছদ কমর ৮৩.৯৬ একর জভ  উদ্ধার করা হে। ভিমিিয অি যিেমর 

িমন্দািস্তকৃত খাস জভ র পভর াণ ১৭০.০২৭৬ একর র্া ১৩০৬ জন উপকারমিাগীর  াম  িমন্দািস্ত প্রদান করা হমেমে। জা ালপুর কজলাে 

ক াট উদ্ধারকৃত পভতত/খাস জভ র পভর াণ ২১.৬০২৫ একর। 

১১. জিপ্রিোসি মন্ত্রণোল  ও সংযুক্ত েির/সংস্থো এবং মোঠ প্রিোসয়ির ২০১৯-২০২০ অে যবছয়রর বোয়জট    

         অঙ্কসমূহ্ হ্াজার োকা  

িনমক েির/সংস্থোর িোম বোয়জট ২০১৯-২০২০ 

১ ১০৭০১০১১০০৭১৯-সনচবোল  ৫৪২৯৬১১ 

২ ১০৭০১০১১০০৭২০-সরকোনর কম যচোরী হোসপোিোল ৩৩৯৩৩১ 

৩ ১৩১০০০৯০০-বোংলোয়েি কম যচোরী কল্যোণ সবোে য ১২৪০০০০ 

৪ ১৩১০০১০০০-বোংলোয়েি প্রিোসি ও ব্যবস্থোপিো ইিনস্টটিউট (নব োম)  ৫৭৫০০ 

৫  ১৩১০০১১০১-বোংলোয়েি সলোকপ্রিোসি প্রনিক্ষণ সকন্দ্র ১০২৩৬৬৯ 

৬ ১৩৫০০০১০০-অবসরপ্রোি সরকোনর কম যচোরী কল্যোণ সনমনি ৯০০০০ 
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৭ ১৩৫০০০২০০-বোংলোয়েি ইিনস্টটিউট অব গিন্যযান্স এন্ড ম্যোয়িজয়মন্ট (নবআইনজএম) ১০০০০০ 

৮ ১০৭০২০১১০০৭২১-নবনসএস প্রিোসি একোয়েনম ২৯৪৬৮০ 

৯ ১০৭০৩০১০০০০০০-নবিোগী  কনমিিোয়রর কোর্ যোল সমূহ ৩৯৭৩০৪ 

১০ ১০৭০৩০২০০০০০০-সজলো প্রিোসয়কর কোর্ যোল সমূহ ৫৪২৯৭৯১ 

১১ ১০৭০৩০৩১০০৭৯৪-সস্টনজং বোংয়লো (কুনমেো) ২০০ 

১২ ১০৭০৩০৪০০০০০০-সোনকযট হোউজসমূহ ৫২০৬০০ 

১৩ ১০৭০৩০৫০০০০০০-উপয়জলো নিব যোহী অনফসোয়রর কোর্ যোল সমূহ ৪২৬৭২৭৮ 

১৪ ১০৭০৪০১১০১৩৪৯- প্রধোি কোর্ যোল , মুদ্রণ ও প্রকোিিো অনধেির ৬৪৮০০ 

১৫ ১০৭০৪০২১০১৩৫০-বোংলোয়েি ফরম ও প্রকোিিো অনফস ৫৪৮০০ 

১৬ ১০৭০৪০৩১০১৩৫১-বোংলোয়েি সস্টিিোনর অনফস ৪৩১১০ 

১৭ ১০৭০৪০৪০০০০০০-আঞ্চনলক কোর্ যোল সমূহ ৪৮৫০০ 

১৮ ১০৭০৪০৫১০১৩৫৬-সরকোনর নপ্রনন্টং সপ্রস ৪৭৯৮৭১ 

১৯ ১০৭০৪০৫১০১৩৫৭-বোংলোয়েি সরকোনর মুদ্রণোল  ১১৪৭৪৬৫ 

২০ ১০৭০৪০৫১০১৩৫৮-বোংলোয়েি নসনকউনরটি নপ্রনন্টং সপ্রস ২০৬১৫৫ 

২১ ১২০০০৭০০৯-সস্টিিোভর সস্টোরস (নবয়িষ কোর্ যিম) ৬৪২৫০০ 

২২ ১০৭০৫০১১০১৩৫৯-প্রধোি কোর্ যোল , সরকোনর র্োিবোহি অনধেির ৪৪২৮০ 

২৩ ১০৭০৫০২১০১৩৬০-সরকোনর সেক পনরবহন ১৪৭৩৫০০ 

২৪ ১০৭০৫০৩০০০০০০-সজলো সরকোনর সেক পনরবহন পুল ৮৭০০০০ 

২৫ ১০৭০৫০৪০০০০০০-উপয়জলো সরকোনর সেক পনরবহন পুল ৫৪৫০০০ 

২৬ ১০৭০৫০৫১০১৪২৬-প্রধোি কোর্ যোল , সরকোনর সিৌ পনরবহন পুল ৮৭১০০ 

২৭ ১০৭০৫০৬০০০০০০-সজলো সরকোনর সিৌ পনরবহন পুল ৫৭৮২০ 

২৮ ১০৭০৫০৭০০০০০০-উপয়জলো সরকোনর সিৌ পনরবহন পুল ২৮৪১০ 

২৯ ১০৭০৫০৮১০১৪২৫-সরকোনর র্োিবোহি সমরোমি কোরখোিো ১৪৫৫০০ 

সমোট পনরচোলি ব্য = ২৫১২৮৭৭৫ 

সমোট উন্ন ি ব্য = ৩০৪৬৩০০ 

সব যয়মোট জিপ্রিোসি মন্ত্রণোল  (পনরচোলি ব্য ) = ২৮১৭৫০৭৫ 

১২. তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ অনুর্ােী তথ্য প্রদান করার জন্য জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালমের দাভেত্বপ্রাপ্ত ক যকতযার না  ও ঠিকানা 

দাভেত্বপ্রাপ্ত ক যকতযার না  ও পদভি কিান নম্বর ও ক ািাইল নম্বর ই-ক ইল ঠিকানা আভপল কর্তযপমক্ষর না , পদভি, কিান, ক ািাইল নম্বর ও ই-ক ইল 

ভরপন িাক া 

উপসভিি (প্রশাসন-৩) 

৯৫৪০৬২৮ 

#০১৭১৫২৫০২১৯ 

adminfa@ 

mopa.gov.bd 

 

কশখ ইউসুি হারুন 

সভিি 

কিান : ৯৫৭০১০০ 

#০১৭৫৫৫৫৫৮৭৬ 

secretary@mopa.gov.bd 
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