
১. রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা: 

 

১) জজলার রাজস্ব অফিস সমূহের কার্ যক্রম ফনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও 

পফরবীক্ষণ; 

২) ভূফম উন্নয়ন কর ফনধ যারণ, আদায়, মওকুি ও পুনঃফনধ যারণ; 

৩) ভূফম জরকড রক্ষণাহবক্ষণ এবং োলনাগাদকরণ; 

৪) কৃফি ও অকৃফি খাসজফম এবং অন্যান্য সরকাফর সম্পফির বহদাবস্ত 

প্রদান; 

৫) অফধগ্রেণকৃত ফকন্তু অব্যবহৃত জফম পুনখযাসকরণ; 

৬) সরকাফর কর বফের্ভ যত রাজস্ব আদায় এবং এ সংক্রান্ত ফেসাব ফববরণী 

সরকাহরর কাহে জপ্ররণ; 

৭) রাজস্ব মামলায় আফপল শুনানী 

৮) রাজস্ব সংক্রান্ত অফিহর্াগ তদন্ত; 

৯) োটবাজার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন; 

১০) োটবাজাহরর জপফরহিফর ফনধ যারণ; 

১১) নতুন োটবাজার স্থাপন প্রফক্রয়াকরণ; 

১২) সায়রাত মোলসে সরকাহরর অন্যান্য মোল ব্যবস্থাপনা; 

১৩) চা বাগাহনর জফম ব্যবস্থাপনা ও তদারফক; 

১৪) জরকড যরুম ব্যবস্থাপনা; 

১৫) সরকাফর দফললপত্রাফদর নকল সরবরাে; 

১৬) অফপ যত, খাস, পফরতযক্ত সম্পফি এবং ফবফনময় সম্পফি ব্যবস্থাপনা; 

১৭) সরকাফর স্বার্ য সংফিষ্ট জদওয়াফন মামলা পফরচালনা তত্ত্বাবধান; 

১৮) আন্তঃহজলা সীমান্ত ফবহরাধ মীমাংসা; 

১৯) ফসকফস্ত জফমর জক্ষহত্র এফড লাইন োলনাগাদকরণ এবং পয়ফস্ত ভূফমর 

জক্ষহত্র চচ যা ম্যাপ প্রস্তুত; 

২০) ভূফম জরকড য ও জফরপ অফধদপ্তহরর সাধারণ ভূফম জফরপ কম যসূফচহক 

সোয়তা প্রদান; 

২১) ভূফম জরকড য ও জফরপ অফধদপ্তহরর ফডফজটাল ভূফম জফরপ কম যসূফচহক 

সোয়তা প্রদান; 

২২) ইউফনয়ন ভূফম অফিস সৃজন; 

২৩) জজলা ভূফম অফিস সমূহের রক্ষণাহবক্ষণ এবং সংস্কার; 

২৪) রাজস্ব ফবিয় কফরহপাট য ও ফরটান য সরকার বরাবর জপ্ররণ; 

২৫) সরকাফর স্বার্ য সংফিষ্ট ভূফম জর্হক অববধ দখলদার উহেদ ও খাসজফম 

পুনরুদ্ধার; 

২৬) বন আইন অনুর্ায়ী বনভূফম ব্যবস্থাপনা; 

২৭) জজলার রাজস্ব সহেলন আহয়াজন; 

২৮) কৃফি ও অকৃফি খাস জফম ব্যবস্থাপনা নীফতমালা বাস্তবায়ন; 

২৯) দফরদ্র এবং ভূফমেীনহদর জন্য সরকাহরর পুনবাসন কম যসূফচ জর্মন 

আশ্রয়ণ, আবাসন, আদশ যগ্রাম, গুেগ্রাম এবং জলবায়ুদুগ যত মানুহির 

পুনবাস যন প্রকহের বাস্তবায়ন ও তদারফক; 

৩০) সরকাহরর ভূফম সংস্কার নীফতমালা বাস্তবায়ন; 

৩১) ফবজ্ঞ আদালহতর ফনহদ যশ জমাতাহবক  প্রহসসজাফর এবং জফরমানা 

আদায়; 

৩২) ফবজ্ঞ আদালহতর রায়/ফডক্রী/আহদশ ফবিহয় কার্ক্রম গ্রেণ; 

৩৩) অকৃফি কার্ক্রহমর সম্প্রসারণ জর্হক মূল্যবান কৃফি জফম রক্ষায় 

ববফশষ্টয ফিফিক ভূফম ফবিফক্ত পদ্ধফত প্রবতহনর উহযাগ গ্রেণ; 

৩৪) ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠীয় মাফলকাধীন সম্পফির ফবফক্র/েস্তান্তহরর জক্ষহত্র 

অনাপফি সনদ প্রদান; 

৩৫) জজলার রাজস্ব আদালত ও অফিস পফরদশন; 

৩৬) জজনাহরল সার্ট যফিহকট অফিসাহরর জকাট পফরদশন; 

৩৭) ভূফম জরফজহেশন ম্যানুহয়ল এবং প্রাসফিক  ফবফধফবধান অনুসরহণ 

অবমূূ্ল্যাফয়ত (ইম্পাউন্ড) মামলার ফনষ্পফি; 

৩৮. জপৌরসিা এলাকার বাইহর সায়রাত মোল /োটবাজাহরর জটাল 

ফনধ যারণ; 

৩৯. পাবতয জজলাত্রহয়র ভূফম ফনবন্ধন; 

৪০) ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়হন সেহর্াফগতা প্রদান; 

৪১. প্রাকৃফতক সম্পহদর ব্যবস্থাপনা; 

৪২. জকাট অব ওয়াডস সম্পফকযত কার্ যাবফল ;এবং 

৪৩. রাজস্ব প্রশাসহনর কম যকতযা ও কম যচারীহদর সংস্থাপন ফবিয়াফদ 

  

২. জজলা ম্যাফজহেফস ও ফনব যােী ম্যাফজহেফস : 

 

১) ১৮৬০ সাহলর দন্ডফবফধ ও ১৮৯৮ সাহলর জিৌজদারী কার্ যফবফধ অনুর্ায়ী 

জজলা ম্যাফজহেফস ও ফনব যােী ম্যাফজহেফস সম্পফকযত র্াবতীয় ক্ষমতা 

প্রহয়াগ এবং দাফয়ত্ব ও কতযব্য পালন; 

২) ১৮৬১ সাহলর পুফলশ আইন ও ১৯৪৩ সাহলর পুফলশ জরগুহলশনস্ 

অনুর্ায়ী জজলা ম্যাফজহেফস ও ফনব যােী ম্যাফজহেফস সম্পফকযত র্াবতীয় 

ক্ষমতা প্রহয়াগ এবং দাফয়ত্ব ও কতযব্য পালন; 

৩) জজল জকাড অনুর্ায়ী জজলা ম্যাফজহেফস ও ফনব যােী ম্যাফজহেফস 

সম্পফকযত র্াবতীয় ক্ষমতা প্রহয়াগ এবং দাফয়ত্ব ও কতযব্য পালন; 

৪) জমাবাইল জকাট আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী জমাবাইল জকাট পফরচালনা; 

৫) ফবহশি ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ অনুর্ায়ী সান্ধয আইন জাফরর ক্ষমতা; 

৬) সকল মাইনর এযাক্ট অনুর্ায়ী ক্ষমতা প্রহয়াগ এবং দাফয়ত্ব ও কতযব্য 

পালন; 

৭) অফতফরক্ত জজলা ম্যাফজহেট ও ফনব যােী ম্যাফজহেটহদর ম্যাফজফেফরয়াল 

কার্ যাবফল তত্ত্বাবধান ও পফরবীক্ষণ; 

৮) ফনব যােী ম্যাফজহেফস সম্পফকযত প্রফতহবদন সরকাহরর কাহে জপ্ররণ; 

৯) রাজবনফতক ও েয়রাফনমূলক মামলা প্রতযাোর সংক্রান্ত কার্ যক্রম; 

১০) অফতফরক্ত জজলা ম্যাফজহেট ও ফনব যােী ম্যাফজহেটহদর আাদালত 

পফরদশন/ দশন; 

১১) জজলখানা পফরদশন/দশন; 

১২) র্ানা পফরদশন/দশন; 

১৩) ফজফপ, জেশাল ফজফপ, ফিফপ-ফজফপ, এফজফপ, ফপফপ, জেশাল ফপফপ, 

এফপফপ ফনহয়াহগর জন্য সুপাফরশ জপ্ররণ; এবং 

১৪) ফজফপ, জেশাল ফজফপ, ফিফপ-ফজফপ, এফজফপ, ফপফপ, জেশাল ফপফপ, 

এফপফপ সম্পফকযত প্রশাসফনক ও সংস্থাপন ফবিয়াফদ 

 

৩. জনশৃঙ্খলা ও জনফনরাপিা : 

 

১) দািা, েরতাল, রাজবনফতক উহিজনা, শ্রফমক অসহন্তাি ইতযাফদ জরুফর 

পফরফস্থফতর সময় জনশৃঙ্খলা ফবধান; 

২) ফববাদমান পহক্ষর মহে শাফন্ত শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ১৮৯৮ সাহলর 

জিৌজদারী কার্ফবফধর ১৪৪ ধারা মহত ব্যবস্থা গ্রেণ; 

৩) গুন্ডা, টাউট, সন্ত্রাস দমন এবং জচারাকারবার, মাদকব্যবসা ইতযাফদ 

ফনয়ন্ত্রণ; 

৪) ১৯৭৪ সাহলর ফবহশি ক্ষমতা আইন জমাতাহবক আটকাহদশ প্রদান; 

৫) সরকাফর সম্পফির ( জমাজফম, দালান জকাঠা ইতযাফদ) দখল পুনরুদ্ধার 

সংক্রান্ত  কার্ যক্রম; 

৬) এফসহডর অপব্যবোর জরাধ; 

৭) মাদকদ্রহব্যর অপব্যবোর ফনয়ন্ত্রণ; 

৮) নারী ও ফশশু ফনর্ যাতন জরাধ; 

৯) বাল্য ফববাে জরাধ; 

১০) জর্ৌতুক ফনহরাধ; 

১১) জিীবাদ দমন; 

১২) নারী ও ফশশু পাচার জরাধ; 



১৩) জচারাচালান প্রফতহরাধ; 

১৪) হুফন্ড ব্যবসা ফনয়ন্ত্রণ; 

১৫) জালহনাট প্রচলন জরাধ; এবং 

১৬) জর্ৌন েয়রানী (ইি-র্টফজং) প্রফতহরাধ। 

 

৪. আইন-শৃঙ্খলা : 

 

১) ১৮৬১ সাহলর পুফলশ আইন এবং ১৯৪৩ সাহলর পুফলশ জরগুহলশনস্ 

অনুর্ায়ী অপরাধ দমন কার্ যক্রহম পুফলশ ফবিাহগর উপর সাধারণ ফনয়ন্ত্রণ; 

২) জজলা আইন-শৃঙ্খলা কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন; 

৩) অপরাধ প্রবণতা হ্রাহস কার্কর উহযাগ গ্রেণ; 

৪) গুরুতর অপরাধ দমহন কার্কর উহযাগ গ্রেণ; 

৫) জজলার সাফব যক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূবক জনজীবহন স্বফস্ত আনয়ন; 

৬) ফবহশি আইন-শৃঙ্খলা পফরফস্থফতর উদ্ভহবর জক্ষহত্র সংফিষ্ট কমকতযা 

এবং  ফবফশষ্ট ব্যফক্তবহগ যর সমন্বহয় সম্প্রসাফরত আইন-শৃঙ্খলা কফমর্টর 

সিা অনুষ্ঠান এবং কার্কর ব্যবস্থা গ্রেণ; 

৭) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাহর্ য নতুন র্ানা, তদন্ত জকন্দ্র, পুফলশ িাঁফি স্থাপহনরর 

প্রস্তাব জপ্ররণ; এবং 

৮) আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত ফবহশি পফরফস্থফত , প্রাণোফন, দুঘটনা, দুহর্ যাগ 

ইতযাফদ ফবিহয় সরকাহরর  আশু দৃফষ্ট আকিণ কহর তাৎক্ষফণক প্রফতহবদন 

জপ্ররণ। 

 

৫. জজলখানা : 

 

১) জজল জকাড অনুর্ায়ী জজলখানার কম যকাহন্ডর তত্ত্বাবধান; 

২) জজলাখানা ফনয়ফমত পফরদশন ও দশন; 

৩) জবসরকাফর জজল ফিফজটর ফনহয়াহগর প্রস্তাব প্রফক্রয়াকরণ; 

৪) সাজাপ্রাপ্ত বদী এবং ফবচারাধীন আসামীহদর জজলখানায় ফডফিশন 

মঞ্জুর; 

৫) কারাবদীহদর প্রাপ্যতা অনুর্ায়ী খাবার প্রদান ফনফিতকরণ; 

৬) বদী কল্যাণ ফবিহয় পদহক্ষপ গ্রেণ; এবং 

৭) ফডহটনশহন র্াকা ব্যফক্তহদর সাহর্ সাক্ষাহতর অনুমফত প্রদান। 

 

৬. পর্টন : 

 

১) ফবযমান পর্টন েটগুহলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রহয়াজনীয় উহযাগ 

গ্রেণ; 

২) ফবযমান পর্টন েটগুহলার নাদফনক জসৌদর্ বজায় রাখাসে পফরহবশ 

সংরক্ষহণ উহযাগ গ্রেণ; 

৩) ফবযমান পর্টন েটগুহলার আগত পর্টকহদর ফনরাপিা ফবধাহন 

উহযাগ গ্রেণ; 

৪) প্রাকৃফতক পফরহবশহক কাহজ লাফগহয় জজলায় স্থানীয়িাহব পর্টহনর 

সুূ্হর্াগ সুফবধা সৃফষ্ট; 

৫) পর্টন খাহত ফবফনহয়াহগ জবসরকাফর উহযাক্তাহদর উদ্বুদ্ধকরণ ;এবং 

৬) পর্টন সুফবধা সৃফষ্টর জন্য সরকাহরর ফনকট প্রস্তাব জপ্ররণ। 

 

৭. আহেয়াস্ত্র  ফনয়ন্ত্রন : 

 

১) ১৮৭৮ সাহলর আহেয়াস্ত্র আইন অনুর্ায়ী কার্ যক্রম গ্রেণ; 

২) সকল ধরহণর আহেয়াহস্ত্রর লাইহসন্স প্রদান, নবায়ন, বাফতল ও 

পুনবোল সম্পফকযত র্াবতীয় কার্ যক্রম গ্রেণ; 

৩) ববধ আহেয়াস্ত্র ফডলার এবং জদাকান মাফলকহদর কফম্পউটারাইজড 

ডাটাহবজ প্রস্তুত ও োলনাগাদকরণ; এবং 

৪) সকল ধরহণর ববধ আহেয়াহস্ত্রর লাইহসন্সধারীহদর / স্বত্বাফধকারীহদর 

কফম্পউটারাইজড ডাটাহবজ প্রস্তুত ও  ফনয়ফমত োলনাগাদকরণ। 

 

৮. রাষ্ট্রীয় জগাপনীয় ফবিয়াফদ : 

 

১)  মোমান্য রাষ্ট্রপফত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ফনরাপিা সংক্রান্ত 

কার্ যাফদ; 

২) সমর পুফস্তকা সংক্রান্ত কার্ যাফদ; 

৩) সাইিার ও ফড-সাইিার সম্পফকযত পুস্তকাফদর সংরক্ষণ এবং প্রাপ্ত 

সাইিার বাতযা অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রেণ; 

৪) জগাপনীয় পুস্তকাফদর ফনরাপদ জেিাজত সম্পফকযত প্রফতহবদন জপ্ররণ; 

৫) ১৯২৩ সাহলর অফিফসয়াল ফসহক্রক্টস এযাক্ট অনুর্ায়ী অতীব জগাপনীয় 

ফবিয়াফদ প্রফক্রয়াকরণ; এবং 

৬) KPI সমূহের ফনরাপিা তদারফক। 

 

৯. জগাপনীয় প্রফতহবদন : 

 

১ ) জজলার সাফব যক অবস্থার উপর পাফক্ষক জগাপনীয় প্রফতহবদন সরকাহর 

কাহে জপ্ররণ; 

২) ফবহশি রাজবনফতক পফরফস্থফতর উপর জগাপনীয় প্রফতহবদন সরকাহরর 

কাহে জপ্ররণ; 

৩) ফবহশি গুরুত্বপূণ ঘটনার জগাপনীয়  প্রফতহবদন জপ্ররণ; 

৪) ফবহশি আইন-শৃঙ্খলা পফরফস্থফতর উপর জগাপনীয় প্রফতহবদন জপ্ররণ। 

 

১০. জেজাফর ও স্ট্যাম্প : 

 

১) ১৯৫৭ সাহল প্রণীত জেজাফর রুলস্ এবং সাবফসফডয়াফর রুলস্ অনুর্ায়ী 

জেজাফরর কার্ক্রম পফরচালনা; 

২) ফনয়ফমত জেজাফর জিফরফিহকশন করা ; 

৩) পাবফলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, জগাপনীয় কাগজপত্র, অফত মূূ্ল্যবান ও 

েশকাতর  এবং প্রত্নতাফত্ত্বক ফনদশন ইতযাফদ সামফগ্রর সামফয়ক 

জেিাজত; 

৪) ১৮৯৯ সাহলর স্ট্যাম্প এযাক্ট অনুর্ায়ী স্ট্যাম্প ব্যবস্থাপনা; 

৫) স্ট্যাম্প, জিন্ডার লাইহসন্স মঞ্জুর, নবায়ন ও বাফতল সম্পফকযত কার্ যক্রম; 

৬) সরকার জর্হক প্রাপ্ত স্ট্যাম্প মওজুদ ও ফবফক্রর ব্যবস্থাকরণ; 

৭) সরকার জর্হক প্রাপ্ত ডাক র্টহকট ও অন্যান্য র্টফকট/ স্ট্যাম্প মওজুদ 

এবং ফবক্রর ব্যবস্থাকরণ; 

৮) স্ট্যাম্প ও ডাক র্টফকহটর মওজুদ ও ফবফক্র সম্পফকযত প্রফতহবদন জপ্ররণ 

;এবং 

৯) অপ্রচফলত ও বাফতল স্ট্যাম্প এবং ডাক র্টহকট ফবনষ্টকরহণর উহযাগ 

গ্রেণ। 

 

১১. দুনীফত দমন : 

 

১) দুনীফত প্রফতহরাহধ দুনীফত দমন কফমশনহক সেহর্াফগতা প্রদান; 

২) জনগণ কর্তযক দুনীফতর ফবিহয় দাফখলকৃত অফিহর্াহগর প্রফক্রয়াকরণ 

;এবং 

৩) দুনীফত প্রফতহরাহধ গণসহচতনতা সৃফষ্টর উহযাগ গ্রেণ। 

 

১২. জন উদ্বদু্ধকরণ : 



 

১) ফবফিন্ন সামাফজক সমস্যা জর্মন-হর্ৌন েয়রানী, নারী ফনর্ যাতন, মাদক 

জসবন, জর্ৌতুক, বাল্যফববাে ইতযাফদ ফনরসহন সামাফজক সহচতনতা বৃফদ্ধর 

লহক্ষয জনসাধারহণর  সাহর্ মত ফবফনময় এবং সামাফজক প্রফতহরাধ গহি 

তুলহত জনসাধারণহক উদ্বুদ্ধকরণ; 

২) জনগণহক সম্পৃক্ত কহর স্থানীয়িাহব উন্নয়ন প্রকে গ্রেণ ও বাস্তবায়ন 

;এবং 

৩) সরকাফর নতুন কমসূফচ সম্পহকয জনসাধারণহক অবফেতকরণ এবং 

কমসূফচ বাস্তবায়হনর লহক্ষয জনসাধারণহক উদ্বুদ্ধকরণ। 

 

১৩. লাইহসন্স : 

 

১) জিাগ্যপণ্য এবং ফস আই শীট, ফসহমন্ট, ফসগাহরট, স্বণ, আয়রন, স্ট্ীল 

ইতযাফদর ফডফলং লাইহসন্স প্রদান, নবায়ন ও বাফতলকরণ; 

২) ফবিাক্ত দ্রব্য, ফবহফারক দ্রব্য, মাদক দ্রব্য এবং মদ, মাফন জলফন্ডং, 

ইটিাটা, জমাটর ড্রাইফিং, ফসহনমা েল, জোহটল এবং জরস্টুহরন্ট ইতযাফদর 

লাইহসন্স প্রদান, নবায়ন ও বাফতল করণ; 

৩) ফবফিন্ন সংস্থার প্রহয়াজনীয় ‘অনাপফি সনদ’ প্রদান; 

৪) সরাই এযাক্ট, এফসড( স্থানান্তর, সংরক্ষণ এবং ফবপণন) এযাহক্টর 

আওতায় লাইহসন্স প্রদান, নবায়ন ও বাফতলকরণ; 

৫) ফনতয প্রহয়াজনীয় পণ্য সামগ্রী জর্মন ফচফন, লবন ইতযাফদর লাইহসন্স 

প্রদান, নবায়ন ও বাফতলকরণ ;এবং 

৬) প্রহয়াজহন র্টফসফবসে অন্যান্য ফডলার ফনহয়াগ। 

 

১৪. মুফক্তযুদ্ধ ফবিয়ক : 

 

১) মুফক্তহর্াদ্ধাহদর তাফলকার্ভফক্তকরহণ সেহর্াফগতা প্রদান; 

২) শেীদ মুফক্তহর্াদ্ধা পফরবাহরর সদস্যহদর কল্যাণ; 

৩) যুদ্ধােত মুফক্তহর্াদ্ধাসে অন্যান্য মুফক্তহর্াদ্ধা ও তাহদর পফরবাহরর 

সদস্যহদর কল্যাণ; 

৪) মুফক্তহর্াদ্ধাহদর রাষ্ট্রীঢ মর্ যাদায় দািন/ জশিকৃতয অনুষ্ঠাহন 

সরকাহররর  প্রফতফনফধর উপফস্থফত ফনফিতকরণ, প্রহয়াজহন আফর্ যক 

সেহর্াফগতা প্রদান; 

৫) মুফক্তহর্াদ্ধাহদর সোনী িাতা ফবতরণ কার্ক্রম তদারফক; 

৬) মুফক্তহর্াদ্ধাহদর স্মৃফত ফবজফিত স্থানসমূে ফচফিতকরণ ও সংরক্ষহণ 

কার্ক্রম গ্রেণ; এবং 

৭) মুফক্তহর্াদ্ধা কমান্ড কাউফন্সল ফনব যাচহন সেহর্াফগতাকরণ। 

 

১৫. সম্পফি অফধগ্রেণ এবং হুকুম দখল : 

 

১) জনস্বাহর্ য ভূফম, িবন, র্ানবােন ইতযাফদ অফধগ্রেণ ও হুকুম দখল 

সম্পফকযত কার্ যাফদ; 

২) জজলা ভূফম বরাদ্দ কফমর্টর কার্ যাফদ; 

৩)  জজলা সাইট ফসহলকশন কফমর্টর কার্ যাফদ; 

৪) অফধগ্রেণকৃত সম্পফির ক্ষফতপূরহণর অর্ পফরহশাধ সংক্রান্ত কার্ যাফদ; 

৫) অফধগ্রেণকৃত অর্চ অব্যবহৃত ভূফম পুনঃগ্রেণ সংক্রান্ত কার্ যাফদ ;এবং 

৬) জনস্বাহর্ য হুকুম দখলকৃত সম্পফি অবমুক্তকরণ। 

 

১৬. সংবাদ এবং প্রকাশনা : 

 

১) সংবাদপত্র, সামফয়কী ইতযাফদ প্রকাহশর অনুমফত প্রদান; 

২) ফপ্রফন্টং জপ্রস স্থাপহনর  র্র্ার্তা র্াচাইপূবক অনুমফত প্রদান; 

৩) সংবাদপত্র, সামফয়কী ইতযাফদ প্রকাহশর জন্য অনুমফত / জঘািণা 

বাফতল; 

৪) প্রকাশনা ফনফিদ্ধকরণ/ সামফয়ক স্থফগতকরণ; 

৫) সংবাদপত্র, সামফয়কী ইতযাফদর এবং ফপ্রফন্টং জপ্রস এর মাফলকানা 

অনুহমাদন ;এবং 

৬) ১৯৭৩ সাহলর ফপ্রফন্টং জপ্রস এযান্ড পাবফলহকশন এযাক্ট অনুর্ায়ী অন্যান্য 

কার্ যক্রম গ্রেণ। 

 

১৭. ফনব যাচন : 

 

১) ফনব যাচন কফমশহনর ফনহদ যশনা জমাতাহবক জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় 

সরকার প্রফতষ্ঠানসমূহের ফনব যাচন অনুষ্ঠাহন অফপ যত দাফয়ত্ব পালন; 

২) জিাটার তাফলকা প্রণয়ন ও োলনাগাদকরণ তত্ত্বাবধান; 

৩) জাতীয় পফরচয়পত্র প্রণয়ন ও োলনাগাদকরণ তত্ত্বাবধান; 

৪) সরকাফর ফনহদ যশনা অনুর্ায়ী ফনব যাচনী এলাকা ফনধ যারণ এবং 

পুনঃফনধ যারণ; 

৫) জাতীয় সংসদ ফনব যাচন ও স্থানীয় সরকার প্রফতষ্ঠানসমূহের ফনব যাচন 

সুষ্ঠিাহব অনুষ্ঠাহনর ফনফমহি ফনব যাচন অপরাধ দমহন ফনব যােী ম্যাফজহেট 

ফনহয়াগ ;এবং 

৬) ফনব যাচন কফমশন কর্তযক সময় সময় অফপ যত অন্য জর্ জকান দাফয়ত্ব 

পালন। 

 

১৮.সীমান্ত ফবিয়াফদ : 

 

১) ফবওফপ ও জচক জপাস্ট্ পফরদশন এবং সীমান্ত এলাকার কমকান্ড 

তত্ত্বাবধান; 

২) আন্তজযাফতক সীমানা ফপলার সংরক্ষণ ও সংস্কাহর কার্কর পদহক্ষপ 

গ্রেণ; 

৩) সরকার কর্তযক সীমাহন্তর ফনফদ যষ্ট এলাকার মহে কফতপয় অর্বনফতক 

ও সামাফজক কমকান্ড ফনয়ন্ত্রণ; 

৪) সীমান্ত এলাকায় দুস্কৃফতকারীহদর অনুপ্রহবশ বহন্ধ কার্কর ব্যবস্থা গ্রেণ; 

৫) সীমান্ত এলাকায় জচারাচালান ফনহরাধ অফির্ান পফরচালনায় কার্কর 

ব্যবস্থা গ্রেণ; 

৬) জজলা জচারাচালান টাস্কহিাস কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন এবং 

জচারাচালান জরাহধ কার্কর ব্যবস্থা গ্রেণ; 

৭) জজলা জচারাচালান প্রফতহরাধ সমন্বয় কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন 

এবং জচারাচালান অপরাধ দমহন কার্কর ব্যবস্থা গ্রেণ; 

৮) সীমান্তবতী জদহশর সংফিষ্ট প্রফতপহক্ষর সাহর্ প্রহয়াজহন জর্াগাহর্াগ 

করা ; 

৯) জর্ৌর্ সীমান্ত সহেলন আহয়াজহনর উহযাগ গ্রেণ এবং দলহনতা 

ফেহসহব সহেলহন অংশগ্রেণ ;এবং 

১০) ফনধ যাফরত সীমান্ত োট পফরচালনা ও ব্যবস্থাপনা; 

 

১৯. পফরসংখ্যান: 

 

১) আদমশুমারী সুষ্ঠ ও সঠিকিাহব সম্পাদহন প্রহয়াজনীয়  সেহর্াফগতা 

প্রদান; এবং 

২) ফবহশি শুমারী জর্মন-কৃফিশুমারী, স্বাস্থযশুমারী, ফশক্ষাশুমারী, 

সামাফজক ফনরাপিা জবস্ট্নীশুমারী ইতযাফদ সুষ্ঠ ও সঠিকিাহব সম্পাদহন 

প্রহয়াজনীয় সেহর্াফগতা প্রদান। 

 

২০. দুহর্ যাগ ব্যবস্থাপনা : 



 

১) দুফি যক্ষ জকাড, দুহর্ যাগ সংক্রান্ত স্থায়ী আহদশাবফল (Standing 

Orders on Disaster) ও নীফতমালা এবং ফবফিন্ন সমহয় 

জাফরকৃত প্রজ্ঞাপন, পফরপত্র, আহদশ, স্মারক ইতযাফদর মােহম প্রদি 

ফনহদ যশনা অনুর্ায়ী দুহর্ যাগপূব, দুহর্ যাগকালীন ও দুহর্ যাহগাির সমহয় দুহর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ ও পুনবাসন কার্ যক্রম গ্রেণ; 

২) ত্রাণ ও পুনবাসন এবং দুহর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সম্পফকযত জজলা 

কফমর্টগুহলাহত সিাপফতর  দাফয়ত্ব পালন; 

৩) দুহর্ যাগ ক্ষফতগ্রস্থ এলাকা দুহর্ যাহগাির তাৎক্ষফণক দশন / পফরদশন; 

৪) সাধারণ (খায ও নগদ) ত্রাণ পফরচালনা ও জটস্ট্ ফরফলি প্রদান; 

৫) কাফবখা/ কাফবটা/ গ্রামীণ অবকাঠাহমা রক্ষণাহবক্ষণ কমসূফচর সুষু্ঠ 

বাস্তবায়ন ; 

৬) ফিফজএি/ ফিফজফড কমসূফচর সুষু্ঠ বাস্তবায়ন; 

৭) অফত দফরদ্রহদর জন্য কমসৃজন কমসূফচর বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও 

পফরবীক্ষণ; এবং 

৮) সময় সময় সরকার কর্তযক গৃেীত অন্য জর্ জকান ত্রাণ ও পুনবাসন এবং 

দুহর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সম্পফকযত সামাফজক ফনরাপিা কম যসূফচ তত্ত্বাবধনা ও 

পফরবীক্ষণ। 

 

২১. খায : 

 

১) খাযশস্য সংগ্রহে সেহর্াফগতা প্রদান; 

২) খাযশস্য গুদামজাতকরহণ সোয়তা; 

৩) খাযশহস্যর মূল্য ফস্থফতশীল রাখার প্রহয়াজনীয় উহযাগ গ্রেণ; 

৪) খায ফনরাপিা গহি তুলহত সেহর্াফগতা প্রদান; 

৫) খাযগুদাহমর বাফি যক জিফরফিহকশন এবং প্রহয়াজন অনুর্ায়ী ফনব যােী 

ম্যাফজফেট ফনহয়াগ; 

৬) অতযাবশ্যকীয় খায সামগ্রীর লাইহসন্স প্রদান; 

৭) খাহয জিজাল প্রফতহরাহধ জমাবাইল জকাট পফরচালনা; এবং 

৮) জখালা বাজাহর খায ফবক্রয় কম যসূফচ (ওএমএস) এবং জিয়ার প্রাইস 

কাহড যর মােহম খাযশস্য ফবক্রহয়র ফডলার ফনহয়াগ ও খায ফবক্রয় 

কার্ যক্রম তদারফক ও পফরবীক্ষণ। 

 

২২. আনসার ও ফিফডফপ: 

 

১) আনসার ও ফিফডফপ’র কার্ যাফদ সমন্বয়সাধন এবং তত্বাবধান; 

২) আনসার দ্বারা গুরুত্বপূণ স্থাপনার ফনরাপিা ব্যবস্থা করা ; 

৩) সাফব যক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রহয়াজনানুর্ায়ী আনসার ফনহয়াহগর 

উহযাগ গ্রেণ; 

৪) গ্রাম আনসার (পুরুি ও মফেলা) দলহক গ্রাহমর আইন-শৃঙ্খলা, 

সামাফজক কল্যাণ, দুহর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কমকাহন্ড ফনহয়াফজত 

করার উহযাগ গ্রেণ; এবং 

৫) দুহর্ যাগপূব, দুহর্ যাগকালীন ও দুহর্ যাহগাির সমহয় জনফনরাপিা ফবধাহন 

আনসার ফনহয়াহগর উহযাগ গ্রেণ। 

 

২৩. ফসফিল ফডহিন্স : 

 

১) রাষ্ট্রীয় জরুফর পফরফস্থফতহত ফসফিল ফডহিন্স কহরালরুম স্থাপন; 

২) স্বািাফবক পফরফস্থফতহত ওয়াহড যন জপাস্ট্স তত্ত্বাবধান; 

৩) ফনয়ফমত ফসফিল ফডহিন্স প্রফশক্ষণ কার্ক্রম পফরচালনার ব্যবস্থা গ্রেণ; 

এবং 

৪) প্রফত বের ফসফিল ফডহিন্স সপ্তাে উদর্াপন। 

 

২৪. শ্রম ফবিয়ক : 

 

১)  শ্রম আইন অনুর্ায়ী শ্রফমকহদর কল্যাহণ ব্যবস্থা গ্রেণ; 

২) কমরত অবস্থায় মৃতুযবরণকারী/ আেত শ্রফমকহদর ক্ষফতপূরণ আদাহয় 

ভূফমকা রাখা; 

৩) শ্রফমক অসহন্তাি প্রফশমন ও ফনয়ন্ত্রণ; 

৪) ফশোঞ্চল ও অন্যান্য অববধ শ্রম বহন্ধ প্রফতকারমূলক ব্যবস্থা গ্রেণ; এবং 

৫) মাফলক ও শ্রফমক উিয় পহক্ষর মহে পাফরেফরক আস্থা ও ফবশ্বাস 

বৃফদ্ধহত র্ভফমকা রাখা। 

 

২৫. সামাফজক ফনরাপিা জবস্ট্নী : 

 

১) মুফক্তহর্াদ্ধা, প্রফতবন্ধী, ফবধবা/স্বামী পফরতযক্তার, বয়স্ক ইতযাফদ িাতা 

ফবতরণ কার্ যক্রম তদারফক ও সমন্বয়; 

২) সরকাফর ও জবসরকাফর এফতমখানা, ফশশু সদন, ফশশুফনবাস ইতযাফদর 

এবং োসপাতাল  জরাগী কল্যাণ সম্পফকযত ফবফিন্ন কফমর্টহত সিাপফতর 

দাফয়ত্ব পালন, কার্ যক্রম তদারফক ও সমন্বয়; 

৩) প্রবীণ ফদবস পালন এবং প্রবীণহদর কল্যাহণ ফবফিন্ন কার্ যক্রম গ্রেণ; 

৪) প্রফতবন্ধীহদর ফশক্ষার সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক কাহজ 

সোয়তা প্রদান; 

৫) অর্টফস্ট্ক ফশশুহদর জন্য ফশক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কার্ যক্রম গ্রেণ; 

৬) সমাজ সহচতনতা বৃফদ্ধহত এবং ফবফিন্ন সামাফজক কম যকাহন্ডর 

সিলতায়/সোয়তায় প্রদি অনুদান প্রাপ্তহদর বাোই ও ফবতরণ কার্ক্রম 

তদারফক ও সমন্বয়; 

৭) এফসড সন্ত্রাহসর ফশকার নারী ও পুরুিহদর মহে অনুদান/ সোয়তা 

প্রদান; 

৮) সেরাঞ্চহলর জন্য গৃেীত উন্নয়ন কম যসূফচর সিাপফত ফেহসহব দাফয়ত্ব 

পালন; 

৯) জজলার এফতমখানায় িফতয কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন ;এবং 

১০) সামাফজক ফনরাপিা ও দাফরদ্র ফবহমাচহন উন্নয়ন / অনুন্নয়ন খাত েহত 

ফবফিন্ন মন্ত্রণালয়/ ফবিাগ (বতমাহন ২১র্ট) কর্তযক গৃেীত ফবফিন্ন সামাফজক 

ফনরাপিা জবস্ট্নী কম যসূফচ বাস্তবায়হন সোয়তা প্রদান। 

 

২৬. পফরবার পফরকেনা 

 

১) জজলা পফরবার পফরকেনা কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন; 

২) মার্ত ও ফশশু স্বাস্থয-হকহন্দ্রর কার্ যাবফল তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন; 

৩) পফরবার পফরকেনা গ্রেহণ উদ্বুদ্ধকরণ কম যসূফচ বাস্তবায়হন সোয়তা; 

৪) পফরবার কল্যাণ জকন্দ্র ফনম যাহণ সোয়তা এবং মানসেত পফরবার 

কল্যাণ জকন্দ্র ফনম যাণ ফনফিতকরহণ ফনম যাণাধীন জকন্দ্র পফরদশন; এবং 

৫) পফরবার কল্যাণ জকহন্দ্রর কম যকান্ড বাস্তবায়হন সোয়তা। 

 

২৭. জপনশন ও পফরহতাফিক 

 

১) অবসরপ্রাপ্ত কমচাফরহদর জপনশন ও পফরহতাফিক দ্রুত প্রফক্রয়াকরণ; 

২) মৃত কমচাফরহদর জর্ৌর্বীমা ও কল্যাণ তেফবহলর  আহবদন দ্রুত 

প্রফক্রয়াকরণ; 

৩) কমরত কমচাফরহদর ফচফকৎসাজফনত ব্যহয়র ফবপরীহত আফর্ যক 

সোয়তা  প্রাফপ্তর আহবদন প্রফক্রয়াকরণ ;এবং 

৪) বিপফির প্রর্হম [Post Retirement Leave 

(PRL)]  ফপআরএল  গমনকারী কমচাফরহদর বত্রমাফসক (জানুয়াফর-



মাচ, এফপ্রল-জুন, জুলাই-হসহেম্বর ও অহক্টাবর-ফডহসম্বর) তাফলকা 

প্রস্তুতকরণ এবং জসমহত ফনধ যাফরত সমহয় ফপ আর এল অনুহমাদন। 

 

২৮. রাষ্ট্রাচার : 

 

১) ফিফিআইফপ ও ফিআইফপগহণর সির সমন্বয়; 

২) ফিফিআইফপ ও ফিআইফপগহণর জজলার সিহরর সময় অিযর্না, 

আবাসন ও র্ানবােহনর ব্যবস্থাকরণ; 

৩) ফিফিআইফপ ও ফিআইফপগহণর জজলা সিহরর সমহয় ফনরাপিা,োউজ 

গাড ও পুফলশ এস্কট ব্যবস্থার সমন্বয়; 

৪) ফিফিআইফপ ও ফিআইফপগহণর সিার আহয়াজন করা ; 

৫) ফিফিআইফপ ও ফিআইফপগহণর রাফত্রকালীন অবস্থাহনর জন্য সাফকযট 

োউজ, ডাকবাংহলা, জরষ্ট োউজ ইতযাফদ সংরক্ষণ ও সাফকযট োউজ 

ব্যবস্থাপনা ;এবং 

৬) ফিফিআইফপ ও ফিআইফপগহণর ভ্রমহণর জন্য ফবমান, জরল, ফষ্টমার, 

লঞ্চ, বাস ইতযাফদর র্টহকট সংরক্ষণ সমন্বয়। 

 

২৯. পফরবেন ও জর্াগাহর্াগ : 

 

১) জনস্বাহর্ য সরকাফর ও জবসরকাফর র্ানবােন অফধর্াচন; 

২) প্রহয়াজহন জপহোফলয়াম,ওহয়ল এবং লুফিহকন্ট ফবক্রয় জরশফনং/ 

ফনয়ন্ত্রণ; 

৩) প্রহয়াজহন গ্যাস (ফসএনফজ) জস্ট্শন োহত গ্যাস ফবক্রয় জরশফনং/ 

ফনয়ন্ত্রণ; 

৪) আঞ্চফলক পফরবেন কর্তযপহক্ষর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন এবং এর 

কার্ যাফদ সম্পাদন; 

৫) আঞ্চফলক পফরবেন কর্তযপহক্ষর আওতায় জজলার মহে র্ানবােন 

চলাচহলর জন্য রুট পারফমট ইসুয অনুহমাদন; 

৬) আঞ্চফলক পফরবেন কর্তযপহক্ষর আওতায় ড্রাইফিং লাইহসন্স ইসুয 

অনুহমাদন; 

৭) ১৯৮৩ সাহলর জমাটরর্ান অোহদশ অনুর্ায়ী জমাবাইল জকাট 

পফরচালনা; এবং 

৮) ফনরাপদ সিক ফনফিতকরণ। 

 

৩০. জজলা পফরবেন পুল : 

 

১) জজলা পুহলর র্ানবােন রক্ষণাহবক্ষণ; 

২) জজলা পুহল কমরত কমচাফরহদর সংস্থাপন; 

৩) ফলফখত অনুহরাধ এবং জ্বালানী ও অন্যান্য আনুংফগক খরচ ফনব যাে 

সাহপহক্ষ অন্যান্য সরকাফর / আধাসরকাফর/ স্বায়ত্বশাফসত সংস্থাহক 

অফধর্াচন কহর জনস্বাহর্ য র্ানবােন সরবরাে ;এবং 

৪) অতীব জরুফর প্রহয়াজহন জর্মন-দুহর্ যাগ, মোমারী, বি ধরহণর দুঘটনা 

ইতযাফদ জক্ষহত্র সংফিষ্ট কর্তযপক্ষহক অফধর্াচন কহর র্ানবােন সরবরাে। 

 

৩১. ফশক্ষা : 

 

ক) প্রার্ফমক গণফশক্ষা : 

১) ফবযালহয় গমন উপহর্াগী সকল ফশশুর প্রার্ফমক ফবযালহয় িফতযর 

কার্ যক্রম তত্ত্বাবধান; 

২) ফবফিন্ন সরকাফর ও জবসরকাফর ফবযালহয় প্রার্ফমক স্তহরর সুষু্ঠ িফতয 

পরীক্ষা গ্রেণ, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়; 

৩) প্রার্ফমক ফবযালহয় িফতযকৃত োত্র-োত্রীহদর ঝহরপিা জরাধ কার্ যক্রম 

তত্ত্বাবধান; 

৪) প্রার্ফমক স্তহরর ফশক্ষার্ীহদর মাহঝ ফনধ যাফরত সমহয়র মহে ফবনামূহল্যর 

পাঠ্যবই  ফবতরণ কম যসুফচ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়; 

৫) ৫ম জশ্রণীর সমাপনী পরীক্ষা সুষু্ঠিাহব অনুষ্ঠান,তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় ; 

৬) প্রার্ফমক ফবযালয় পফরদশন ও সরকার বরাবর প্রফতহবদন জপ্ররণ; 

৭) Note-Books (Prohibition) Act,1980 অনুর্ায়ী 

প্রার্ফমক স্তহরর পাঠ্য বইহয়র জনাট বই/ গাইড বই মুদ্রণ, প্রকাশ ও ফবফক্রর 

ফবরুহদ্ধ জমাবাইল জকাট পফরচালনা; 

৮)  প্রার্ফমক ফবযালহয়র োত্র-োত্রীহদর  উপবৃফির সুষু্ঠ ফবতরণ 

তত্ত্বাবধান; 

৯) জজলার জশ্রষ্ঠ প্রার্ফমক ফশক্ষক. জশ্রষ্ঠ প্রার্ফমক ফবযালয় ইতযাফদ 

কযাটাগরীহত ফনব যাচন কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন; 

১০) সরকাফর প্রার্ফমক ফবযালহয়র ফশক্ষক ফনহয়াগ সম্পফকযত সরকার 

প্রদি দাফয়ত্ব পালন; 

১১) সকল প্রার্ফমক ফবযালহয় কাব দল গঠন কার্ যক্রম তত্ত্বাবধান ও 

সমন্বয় সাধন; 

১২) গণফশক্ষা ও বয়স্ক ফশক্ষা কার্ যক্রহমর মােহম ফনরক্ষরতা দূরীকরণ 

কার্ যক্রম তত্ত্বাবধান ; 

১৩) প্রার্ফমক ফবযালহয়র ফনম যাণ, জমরামত, সংস্কার ইতযাফদ কার্ যক্রহমর 

সুষু্ঠ বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান; 

১৪) অনগ্রসর এলাকায় নতুন প্রার্ফমক ফবযালয় স্থাপহন উদ্বুদ্ধকরণ ও 

উহযাগ গ্রেণ; এবং 

১৫) প্রহয়াজহন নতুন পরীক্ষা জকন্দ্র স্থাপহনর উহযাগ গ্রেণ। 

খ. মােফমক : 

১) ফবফিন্ন সরকাফর ও জবসরকাফর মােফমক ফবযালহয় িফতয পরীক্ষা গ্রেণ, 

সুষু্ঠ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়; 

২) মােফমক ফবযালহয় িফতযকৃত োত্র-োত্রীহদর  ঝহরপিা জরাহধর 

কার্ক্রম তত্ত্বাবধান; 

৩) মােফমক স্তহরর ফশক্ষার্ীহদর মাহঝ ফনধ যাফরত সমহয়র মহে 

ফবনামূহল্যর পাঠ্যবই ফবতরণ কমসূফচ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়; 

৪) জজএসফস ও জজফডফস এবং এসএসফস ও সমমাহনর পরীক্ষা নকল ও 

দুনীফতমুক্ত পফরহবহশ সুষু্ঠিাহব অনুষ্ঠান, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়; 

৫) মােফমক ফবযালয় পফরদশন ও সরকার বরাবর প্রফতহবদন জপ্ররণ; 

৬) Note-Books (Prohibition) Act,1980 অনুর্ায়ী 

মােফমক স্তহরর পাঠ্য বইহয়র জনাট বই/ গাইড বই মুদ্রণ, প্রকাশ ও ফবফক্রর 

ফবরুহদ্ধ জমাবাইল জকাট পফরচালনা; 

৭) মােফমক ফবযালহয়র োত্র-োত্রীহদর  মাহঝ উপবৃফির সুষু্ঠ ফবতরণ 

তত্ত্বাবধান; 

৮) সকল মােফমক ফবযালহয় স্কাউট ও গালস গাইড দল গঠন কার্ যক্রম 

তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় 

৯) মােফমক ফবযালয়সমূহের ফনম যাণ, জমরামত, সংস্কার ইতযাফদ 

কার্ যক্রহমর সুষু্ঠ বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান; 

১০) ফশক্ষার মান উন্নয়হন প্রহয়াজনীয় পদহক্ষপ গ্রেণ; 

১১) ফবযালয়গুহলাহত সেপাঠ্য কার্ যক্রম গ্রেহণ উদ্বুদ্ধকরণ; 

১২) পরীক্ষা জকহন্দ্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা; 

১৩) বাংলাহদশ মাদ্রাসা ফশক্ষা জবাড এর প্রফবধানমালা অনুর্ায়ী জবসরকাফর 

দাফখল মাদ্রাসাসমূহের  ব্যবস্থাপনা ও পফরচালনা; 

১৪) ফবফিন্ন ফশক্ষা জবাহড যর প্রফবধানমালা/হরগুহলশন্স অনুর্ায়ী জবসরকাফর 

ফনম্নমােফমক ও মােফমক ফশক্ষা প্রফতষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও পফরচালনা; 

১৫) সরকাফর মােফমক ফবযালয় ও সরকাফর দাফখল মাদ্রাসাসমূহের 

কার্ যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়; 



১৬) প্রহতযক মােফমক ফবযালহয় পাঠাগার স্থাপহন উৎসাে প্রদান এবং 

ফবযমান পাঠাগারসমূে ব্যবোহর কর্তযপক্ষ ও োত্র-োত্রীহদর উৎসাফেত 

করা; 

১৭) সকল মােফমক স্তহরর ফবযালয়/ মাদ্রাসায় মাদক ফবহরাধী কফমর্ট 

গ্রেণ এবং মাদহকর কুিল সম্পহকয োত্র-োত্রীহদর অবফেত রাখা; 

১৮) অনগ্রসর এলাকায় নতুন ফবযালয় স্থাপহন উদ্বুদ্ধকরণ ও উহযাগ গ্রেণ 

;এবং 

১৯)  প্রহয়াজহন নতুন পরীক্ষা জকন্দ্র স্থাপহনর উহযাগ গ্রেণ। 

গ. উচ্চ ফশক্ষা : 

১) ফবফিন্ন সরকাফর ও জবসরকাফর মোফবযালহয় সুষু্ঠ িফতয পরীক্ষা গ্রেণ 

তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়; 

২) নকল ও দুনীফতমুক্ত পফরহবহশ এইচএসফস ও সমমান এবং  জাতীয় 

ফবশ্বফবযালহয়র অধীন স্নাতক (সোন) ও স্নাতকহিার পরীক্ষাসমূে 

অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়; 

৩) পরীক্ষা জকহন্দ্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা; 

৪) Note-Books (Prohibition) Act,1980 অনুর্ায়ী উচ্চ 

মােফমক স্তহরর পাঠ্য বইহয়র জনাট বই/ গাইড বই মুদ্রণ, প্রকাশ ও ফবফক্রর 

ফবরুহদ্ধ জমাবাইল জকাট পফরচালনা; 

৫) উচ্চ মােফমক স্তহরর ফশক্ষার্ীহদর মাহঝ উপবৃফির সুষু্ঠ ফবতরণ 

তত্ত্বাবধান; 

৬) ফশক্ষার মান উন্নয়হন প্রহয়াজনীয় পদহক্ষপ গ্রেণ; 

৭) বাংলাহদশ মাদ্রাসা ফশক্ষা জবাড এর প্রফবধানমালা অনুর্ায়ী জবসরকাফর 

আফলম ও তদূর্ধ্য পর্ যাহয়র মাদ্রাসাসমূহের ব্যবস্থাপনা ও পফরচালনা; 

৮)ফবফিন্ন ফশক্ষা জবাহড যর প্রফবধানমালা/হরগুহলশন্স অনুর্ায়ী জবসরকাফর 

মোফবযালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা ও পফরচালনা; 

৯) সরকাফর মোফবযালয় ও সরকাফর আফলম ও তদূর্ধ্য পর্ যাহয়র 

মাদ্রাসাসমূহের কার্ক্রম সমন্বয়; 

১০) মোফবযালয়গুহলাহত সেপাঠ্য কার্ক্রম গ্রেহণ উদ্বুদ্ধকরণ; 

১১) সকল মোফবযালহয় ফবএনফসফস ও জরািার স্কাউটস গঠন কার্ক্রম 

তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়; 

১২) প্রহতযক মোফবযালহয় পাঠাগার স্থাপহন উৎসাে প্রদান এবং ফবযমান 

পাঠাগারসমূে ব্যবোহর কর্তযপক্ষ ও োত্র-োত্রীহদর উৎসাফেত করা; 

১৩) জবসরকাফর ফবশ্বফবযালয়সমূে সরকাফর আইন/ফবফধমালা/ নীফতমালা 

অনুর্ায়ী পফরচাফলত না েহল জস ফবিহয় সরকাফর বরাবর প্রফতহবদন জপ্ররণ; 

১৪) সকল ফবশ্বফবযলয়/মোফবযালয়/ মাদ্রাসায় মাদক ফবহরাধী কফমর্ট 

গ্রেণ এবং মাদহকর কুিল সম্পহকয োত্র-োত্রীহদর অবফেত রাখা; 

১৫) ফশক্ষা প্রফতষ্ঠাহন রাষ্ট্র ফবহরাধী জকান কার্ক্রম জর্ন দানা বাঁধহত না 

পাহর জস ফবিহয় কার্কর পদহক্ষপ গ্রেণ; 

১৬) অনগ্রসর এলাকায় নতুন মোফবযালয় স্থাপহন উদ্বুদ্ধকরণ ও উহযাগ 

গ্রেণ; এবং 

১৭) প্রহয়াজহন নতুন পরীক্ষা জকন্দ্র স্থাপহনর উহযাগ গ্রেণ; 

 

৩২. নাগফরক ফবহনাদন 

 

১) ১৯১৮ সাহলর ফসহনমাহটাগ্রাি এযাক্ট অনুর্ায়ী লাইহসন্স প্রদান ও 

প্রাসফিক অন্যান্য কার্ যাফদ; 

২) ১৯১৮ সাহলর ফসহনমাহটাগ্রাি এযাক্ট অনুর্ায়ী জমাবাইল জকাট 

পফরচালনা; 

৩) ফবহনাদন কর পফরোর প্রবণতা ফনয়ন্ত্রণ; 

৪) ফবযমান ফবহনাদন স্থানসমূে পফরদশন এবং ফনরাপদ ও পফরেন্ন 

ফবহনাদন ফনফিতকরহণ উহযাগ গ্রেণ; 

৫) জনসাধারহণর জন্য নতুনিাহব ফনরাপদ ও পফরেন্ন ফবহনাদহনর সুহর্াগ 

সৃফষ্ট; 

৬) ফবযমান আইন/অোহদশ/ফবফধ/নীফতমালা/প্রজ্ঞাপন/পফরপত্র অনুর্ায়ী 

শুধু জদশীয় সংস্কৃফতর সাহর্ সামিস্যপূণ র্াত্রা, সাকযাসম প্রদশনী, নাটক 

ইতযাফদ অনুষ্ঠাহনর অনুমফত প্রদান; 

৭) ফবযমান আইন/ফবফধ/নীফতমালা/প্রজ্ঞাপন পফরপত্র অনুর্ায়ী কৃফি, 

বাফণজয, ফশে ইতযাফদ জমলার অনুমফত প্রদান; 

৮) অপসংস্কৃফত ও অিীল ফবহনাদন কহঠারিাহব ফনয়ন্ত্রণ; 

৯) জদশীয় সংস্কৃফত ও সুস্থ ফবহনাদন প্রসাহর সোয়তা প্রদান; এবং 

১০) কযাবল জটফলফিশন জনটওয়াক পফরচালনা আইন-২০০৮ অনুর্ায়ী 

কযাবল র্টফি পফরচালনা ফনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও পফরবীক্ষণ। 

 

৩৩. ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠী: 

 

১) ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠীর কল্যাহণ সরকাফর নীফতমালা বাস্তবায়ন; 

২) ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠীর জন্য সরকাফর উহযাহগ গৃেীত উন্নয়ন প্রকহের সুষু্ঠ 

বাস্তবায়ন তদারফক ও সমন্বয়; 

৩) পাবতয চট্টগ্রাম প্রফবধান ১৯০০ এবং পাবতয চ্ট্ট্টগ্রাম শাসন ফবফধমালা 

১৯০০ অনুর্ায়ী পাবতয চ্ট্ট্টগ্রাহম বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠীর উন্নয়ন ও 

কল্যাণ; এবং 

৪) পাবতয জজলাত্রয়সে ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠীর সনদ প্রদান। 

 

৩৪. আন্তঃ ফবিাগীয় সমন্বয় : 

 

১) জজলার প্রধান সমন্বয়কারীর দাফয়ত্ব পালন; 

২) জজলার আন্তঃফবিাগীয় কমকাহন্ডর সমন্বয় ;এবং 

৩) সরকার কর্তযক গঠিত ফবফিন্ন আন্তঃফবিাগীয় কফমর্টর সিাপফতর 

দাফয়ত্ব পালন। 

 

৩৫) জজলা প্রশাসহকর সংস্থাপন : 

 

১) জজলা প্রশাসহকর কার্ যালয় এবং অধীনস্থ অফিসসমূহের কমকতযা ও 

কমচাফরহদর সংস্থাপন ও আফর্ যক ফবিয়াফদ প্রফক্রয়াকরণ, ফনেফি ও 

প্রহয়াজহন ঊর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ বরাবর অগ্রায়ন; 

২) ফ্রন্ট জডস্ক স্থাপন; 

৩) জজলা প্রশাসহকর কার্ যালয় এবং অধীনস্থ অফিসসমূহের কমকতযা ও 

কমচাফরহদর ফবরুহদ্ধ প্রহয়াজহন শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রেণ; 

৪) কম যকতযাহদর বাফি যক জগাপনীয় অনুহবদন ফলখন; 

৫) কম যকতযাহদর মহে কমবন্টন; 

৬) সাফকযট োউজ ও সাফকযট োউজ প্রািন রক্ষণাহবক্ষণ এবং উন্নয়ন; 

৭) জজলা প্রশাসহকর কার্ যালয় এবং অধীনস্থ অফিসসমূহের কম যকতযা ও 

কম যচাফরহদর কল্যাহণ পদহক্ষপ; এবং 

৯) অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ফবিাগ/সাংফবধাফনক কর্তযপক্ষ প্রদি ফবফিন্ন কমকান্ড 

জর্মন-পাসহপাট, প্রবাসী কল্যাণ, ফনব যাচন, ফবফসএস পরীক্ষা ইতযাফদ 

সম্পফকযত কার্ যাফদ। 

 

৩৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন : 

 

১) ফবফসএস (প্রশাসন) কযাডাহরর ফশক্ষানফবস কমকতযাহদর ইন-সাফি যস 

প্রফশক্ষণ এবং জকইস এযাহনাহটশন এর ব্যবস্থাকরণ; 

২) ফবফসএস (প্রশাসন) কযাডাহরর কমকতযাহদর কমদক্ষতা বৃফদ্ধর লহক্ষয 

জদহশর ফবফিন্ন প্রফশক্ষণ প্রফতষ্ঠাহন কফম্পউটার প্রযুফক্তসে অন্যান্য প্রফশক্ষণ 

প্রদাহনর উহযাগ গ্রেণ; 



৩) ফবফসএস (প্রশাসন) কযাডাহরর কমকতযাহদর জ্ঞাহনর পফরফধ ও উৎকি 

বৃফদ্ধর লহক্ষয জদহশ ও ফবহদহশ উচ্চ ফশক্ষা গ্রেহণ উদ্বুদ্ধকরণ; 

৪) জজলা প্রশাসহকর কার্ যালয় এবং অধীনস্থ অফিসসমূহের কমচাফরহদর 

কমদক্ষতা বৃফদ্ধর লহক্ষয ফবফিন্ন প্রফশক্ষণ প্রফতষ্ঠাহন কফম্পউটার প্রযুফক্তসে 

অন্যান্য প্রফশক্ষণ প্রদাহনর ব্যবস্থা গ্রেণ ;এবং 

৫) জজলায় কমরত অন্যান্য ফবিাহগর কমকতযা ও কমচাফরহদর জন্য 

অনুরূপ প্রফশক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ; 

 

৩৭. অফিহর্াগ শ্রবণ এবং তদন্ত : 

 

১) সপ্তাহের একর্ট পূব ফনধ যাফরত ফদহন স্থানীয় জনগহণর অফিহর্াগ শ্রবন 

এবং জস অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রেণ; 

২) আইনানুগ পদ্ধফত অনুসরহণ প্রাপ্ত ফলফখত অফিহর্াগ অনুসন্ধান এবং জস 

অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রেণ ;এবং 

৩) ফবফিন্ন মন্ত্রণালয়/ফবিাগ প্রদি অফিহর্াহগর তদন্ত পফরচালনা এবং 

প্রফতহবদন জপ্ররণ। 

 

৩৮. স্থানীয় সরকার : 

 

১) ইউফনয়ন পফরিদ জচয়ারম্যানহদর শপর্ পফরচালনা; 

২) ইউফনয়ন পফরিদ জচয়ারম্যান ও সদস্যহদর সোনী প্রদান; 

৩) ইউফনয়ন পফরিদ জচয়ারম্যান ও সদস্যহদর ফবরুহদ্ধ উত্থাফপত অফিহর্াগ 

প্রফক্রয়াকরণ; 

৪) ইউফনয়ন পফরিদ জচয়ারম্যান ও সদস্যহদর অপসারণ প্রস্তাব 

প্রফক্রয়াকরণ; 

৫) ইউফনয়ন পফরিদ সফচব ফনহয়াগ; 

৬) ইউফনয়ন পফরিদ সফচবহদর সংস্থাপন সম্পফকযত র্াবতীয় কার্ যাফদ; 

৭) ইউফনয়ন পফরিদ কমচাফরহদর জবতহনর সরকাফর অংশ প্রদান; 

৮) ইউফনয়ন পফরিদ দিাদার ও জচৌফকদারহদর জপািাক প্রদান; 

৯) ইউফনয়ন পফরিদ বাহজট অনুহমাদন; 

১০) ইউফনয়ন পফরিদ আয়কর প্রস্তাব অনুহমাদন; 

১১) ইউফনয়ন পফরিদ অফডট আপফি ফনষ্পফি, তত্ত্বাবধান ও পফরবীক্ষণ; 

১২) ইউফনয়ন পফরিদ জচয়ারম্যান, সদস্য ও কম যচাফরহদর প্রফশক্ষহণর 

ব্যবস্থাকরণ; 

১৩) ইউফনয়ন পফরিদ কার্ যাফদর সামফগ্রক তত্ত্বাবধান ও পফরবীক্ষণ; 

১৪) ইউফনয়ন কমহপ্ল্ক্স ফনম যাহণর সাইট ফসহলকশন প্রফক্রয়াকরণ; 

১৫) আন্তঃ ইউফনয়ন সীমানা ফবহরাধ ফনষ্পফি; 

১৬) ইউফনয়ন পফরিদ ও জপৌরসিার জন্ম-মৃতুয ফনবন্ধন কার্ক্রম তত্ত্বাবধান 

১৭) ইউফনয়ন পফরিদ, উপহজলা পফরিদ ও জপৌরসিা পফরদশন ও দশন; 

১৮) জপৌরসিার জশ্রণী উন্নয়হনর প্রস্তার প্রফক্রয়াকরণ; 

১৯) জপৌর জময়ব ও কফমশনারহদর ফবরুহদ্ধ উত্থাফপত অফিহর্াগ 

প্রফক্রয়াকরণ; 

২০) ইউফনয়ন, উপহজলা ও জপৌরসিার সীমানা জঘািণা ও সংহশাধন; 

২১) জজলার স্থানীয় সরকার প্রফতষ্ঠানসমূহের মহে সীমানা ও অন্যান্য 

ফবহরাধ ফনষ্পফি; 

২২) জজলার স্থানীয় সরকার প্রফতষ্ঠানসমূহের উন্নয়নমূলক কমকাহন্ডর 

সমন্বয় সাধন; 

২৩)  নতুন স্থানীয় সরকার কর্তযপক্ষ জর্মন-ইউফনয়ন, উপহজলা ও 

জপৌরসিা সৃফষ্টর প্রস্তাব প্রফক্রয়াকরণ; 

২৪) উপ-পফরচালক, স্থানীয়  সরকার এর মােহম স্থানীয় সরকার 

প্রফতষ্ঠানসমূহের  সাফব যক কার্ক্রম তদারফক, পফরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; 

২৫) উপহজলা পফরিদ সিায়  জচয়ারম্যান প্যাহনল প্রস্তুত করা সম্ভবপর 

না েহল অর্বা প্যাহনলর্ভক্ত জচয়ারম্যান দাফয়ত্ব পালহন অহর্াগ্য েহল / 

অসেফত জ্ঞাপন করহল জচয়ারম্যান প্যাহনল বতরী প্রফক্রয়াকরণ; এবং 

২৬) স্থানীয় সরকার প্রফতষ্ঠানসমূহের সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং অন্য জর্ 

জকান ইসুয স্থানীয় সরকার ফবিাহগর জগাচরীভূত করা। 

 

৩৯. যুব ও ক্রীিা : 

 

১) একুশ শতহকর চযাহলি জমাকাহবলায় সক্ষম যুব সম্প্রদায় গহি তুলহত 

ভূফমকা রাখা; 

২) প্রফশফক্ষত জবকার যুবকহদর স্বকম সংস্থাহন উদ্বুদ্ধকরণ; 

৩) যুব সমবায় সফমফতর মােহম সংঘর্টত যুবকহদর মাহঝ খাস পুকুর 

ইতযাফদ ইজারা প্রদান; 

৪) ফবহদহশ কমসংস্থাহনর সুহর্াগ রহয়হে এমন প্রফশক্ষণ গ্রেহণ যুবকহদর 

উদ্বুদ্ধকরণ; 

৫) যুব সমাহজ মাদকাসফক্ত জরাহধ প্রহয়াজনীয় পদহক্ষপ গ্রেণ; 

৬) জজলা ক্রীিা সংস্থার সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন; 

৭) স্থানীয় পর্ যাহয় ফনয়ফমত ফবফিন্ন জখলাধূলার আহয়াজন; 

৮) জজলায় মফেলাহদর ক্রীিা উন্নয়হন পৃষ্ঠহপািকতা প্রদান; 

৯) জজলা মফেলা ক্রীিা সংস্থাহক সাফব যক সেহর্াফগতা প্রদান 

১০) জাতীয় এবং আন্তজযাফতক প্রফতহর্াফগতার আহয়াজন; 

১১) ন্যাশনাল সাফি যস কমসূফচর জজলার সমন্বয় কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব 

পালন; এবং 

১২) ন্যাশনাল সাফি যস কম যসূফচর সুষু্ঠ বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পফরবীক্ষণ। 

 

৪০. নারী ও ফশশু 

 

১) নারী ফশশু একাহডমীর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন: 

২) ফশশু একাহডমীর মােহম জদশীয় সুষু্ঠ সংস্কৃফত ফবকাহশ উহযাগ গ্রেণ; 

৩) ফশশুহদর সুষু্ঠ ফবকাশ ও সুনাগফরক ফেহসহব গহি জতালার লহক্ষয গৃেীত 

ফবফিন্ন কমসূফচহত উৎসাে প্রদান; 

৪) জর্ৌন েয়রানী ( ঈি-র্টফজং) বহন্ধ কার্কর পদহক্ষপ গ্রেণ; 

৫) বাল্যফববাে জরাহধ কার্কর পদহক্ষপ গ্রেণ; 

৬) ফকহশার/ফকহশারী উন্নয়ন/সংহশাধন জকহন্দ্রর সুষু্ঠ পফরচালনায় ভূফমকা 

রাখা; 

৭) জর্ৌতুক প্রদাহনর ফবরুহদ্ধ জনমত সৃফষ্টহত ভূফমকা রাখা; 

৮) নারী ফনর্ যাতন ও ফনপীিন জরাহধ জনমত সৃফষ্টহত ভূফমকা রাখা ; 

৯) নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়হন প্রহয়াজনীয় পদহক্ষপ গ্রেণ; এবং 

১০) জাতীয়  মফেলা সংস্থাহক সাফব যক সেহর্াফগতা প্রদান। 

 

৪১. কৃফি : 

 

১) জজলা সার ও বীজ মফনটফরং কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন; 

২) জজলা সার ও বীজ মফনটফরং কফমর্টর মােহম র্র্াসমহয় সার ফডলার 

ফনহয়াগ প্রস্তাব প্রফক্রয়াকরণ; 

৩) কৃিকহদর মাহঝ র্র্াসমহয় সার সরবরাে ফনফিতকরণ এবং সার 

পফরফস্থফত সম্পহকয সরকারহক অবফেত করা; 

৪) জজলা কৃফিঋণ কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন; 

৫) জজলা কৃফি পুনব যাসন কফমর্টর দাফয়ত্ব পালন; 

৬) দুহর্ যাহগাির  কৃফি পুনব যাসন কমসূফচ বাস্তবায়ন সমন্বয় সাধন; 

৭) ফবফিন্ন ধরহণর কৃফি উপকরহণর চাফেদা এবং সরবরাে পফরবীক্ষণ; 



৮) কৃিক পর্ যাহয় কৃফি পহণ্যর ন্যায্য মূল্য প্রাফপ্তহত কৃফি পণ্য ফবপণহন 

ভূফমকা রাখা; 

৯) কৃফিহমলা আহয়াজহন সেহর্াফগতা প্রদান; 

১০) পফতত কৃফিজফম চাহির আওতায় আনার পদক্ষপ গ্রেণ; 

১১) শতকরা ২ টাকা সুহদ ব্যাংক ঋহণর মােহম জতল, ডাল ও মসলা 

জাতীয় শস্য উৎপাদহনর জন্য কৃিকহক উদ্বুদ্ধকরণ; 

১২) ভূ-গিস্থ ও ভূ-উপরস্থ পাফন সম্পহদর সুষু্ঠ ব্যবোর ও সমন্বয় সাধহনর 

উহযাগ গ্রেণ; এবং 

১৩) কৃফি উন্নয়হন সরকার কর্তযক গৃেীত অন্য জর্ জকান কমসূফচ বাস্তবায়হন 

র্র্ার্র্ ভূফমকা পালন। 

 

৪২. বাজার মূূ্ল্য পফরবীক্ষণ এবং  জিাক্তা অফধকার সংরক্ষণ : 

 

১) জিাগ্যপণ্য এবং ফনতযপ্রহয়াজনীয় দ্রহব্যর বাজার মূল্য পফরবীক্ষণ; 

২) জিাগ্যপণ্য ও ফনতযপ্রহয়াজনীয় দ্রহব্যর অস্বািাফবক মূল্য বৃফদ্ধ জরাধ 

জিাক্তা ও ফবহক্রতাহক সহচতন করা ; 

৩) ফনতয প্রহয়াজনীয় দ্রহব্যর মজুতদাফর প্রফতহরাহধ পদহক্ষপ গ্রেণ; 

৪) জিাগ্যপণ্য এবং অন্যান্য দ্রহব্যর ফনফব যহে বাজাহর সরবরাে 

সফনফিতকরণ; 

৫) জজলা জিাক্তা অফধকার সংরক্ষণ কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন; 

৬) জিাক্তা অফধকার সংরক্ষহণর প্রহয়াজনীয়  পদহক্ষপ গ্রেণ এবং 

৭) জিাক্তা অফধকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর সংফিষ্ট অংশ বাস্তবায়হন 

পদহক্ষপ গ্রেণ। 

 

৪৩. মৎস্য ও প্রাফণসম্পদ : 

 

১) মৎস্য ও জলসম্পদ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারহণ পদহক্ষপ গ্রেণ; 

২) জলাধার, োওি-বাওি, খাল-ফবল ও নদী সংরক্ষহণ আইনানুগ ব্যবস্থা 

গ্রেণ; 

৩) জলাধারসমূে সরকাফর ফনহদ যশনা জমাতাহবক ইজারা প্রদান; 

৪) উন্নয়ন প্রকহের আওতায় েস্তান্তফরত জলমোহলর কার্ক্রম পফরবীক্ষণ; 

৫) সরকাফর ফনহদ যশানুর্ায়ী অপফরণত মৎস্য ফশকার ও ফবপণন কহঠারিাহব 

ফনয়ন্ত্রণ; 

৬) প্রাফণসম্পদ উন্নয়ন ও সম্প্রসারহণ প্রহয়াজনীয় সেহর্াফগতা প্রদান; 

৭) জমৌসুমী অফতফর্ পাফখ ফনধনহরাহধ পদহক্ষপ গ্রেণ এবং গণসহচতনতা 

সৃফষ্ট ;এবং 

৮) প্রাফণসম্পহদর সংক্রামণ প্রফতহরাধ ও ক্ষফতগ্রস্থহদর পুনব যাসহনর ব্যবস্থা 

গ্রেণ। 

 

৪৪. ওয়াকি, জদহবাির এবং োস্ট্ সম্পফি : 

 

১) ওয়াকি এবং জদহবাির সম্পফি পফরচালনা, তত্ত্বাবধান ও পফরবীক্ষণ; 

২) জমাহতায়াল্লী এবং জসবাহয়ত ফনহয়াহগর সুপাফরশ প্রদান; 

৩) ওয়াকি ও জদহবাির সম্পফির অর্ যায়হন পফরচাফলত ফশশু 

ফনবাস/এফতমখানার ব্যবস্থাপনা তদারফক; এবং 

৪) োস্ট্ দফলল অনুর্ায়ী োস্ট্ পফরচালনা। 

 

৪৫. ধম ফবিয়ক : 

 

১) সকল ধহম যর অনুসারীহদর ধমীয় অফধকার ফনফিতকরণ; 

২) ঈদ, পূজা, বিফদন, জবৌদ্ধ পূফণ যমা, ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠীয় ফনজস্ব  ধমীয় অনুষ্ঠান 

ইতযাফদ ধমীয় উৎসব র্র্ার্র্ মর্ যাদায় পালহনর ফনিয়তা ফবধান; 

৩) েজ্ব পালহন গমহনচ্ছু ব্যফক্তহদর েহজ্বর আরকান ও আেকাম সম্পহকয 

প্রফশক্ষহণ সাফব যক সেহর্াফগতা প্রদান; 

৪) সরকাফর র্াকাত িাহন্ডর জন্য র্াকাত সংগ্রহের পদহক্ষপ গ্রেণ; 

৫) র্াকাত িান্ড েহত অনুদান পাওয়ার জর্াগ্য ব্যফক্তহদর ফনব যাচন; 

৬) জজলা চাঁদ জদখা কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন; 

৭) ধমীয় ফবিয়ক মন্ত্রণালয় েহত দুঃস্থহদর প্রদি অনুদান প্রাপকহক 

েস্তান্তহর সেহর্াফগতা ; 

৯) ইমামহদর আর্-সামাফজক কমকাহন্ডর উপর প্রফশক্ষণ প্রদাহন 

সেহর্াফগতা প্রদান; 

১০) ধহম যর নাহম জফিবাদ প্রফতহরাহধ  গণসহচতনতা সৃফষ্ট; 

১১) জজলার জকন্দ্রীয় ঈদগাঁ মাহঠ সুষু্ঠ ঈদ জামাহতর আহয়াজন; এবং 

১২) ইসলাফমক িাউহন্ডশন, ফেন্দু ধমীয় কল্যাণ োস্ট্,জবৌদ্ধ ধমীয় কল্যাণ 

োস্ট্, ফিস্ট্ান ধমীয় কল্যাণ োস্ট্ এর কমকান্ড পফরচালনা এবং দাফরদ্র 

ফবহমাচন কমসূফচ ও প্রার্ফমক ও গণফশক্ষা কার্ক্রম  বাস্তবায়হন 

সেহর্াফগতা প্রদান। 

 

৪৬. পাসহপাট : 

 

১) সাধারণ পাসহপাট ইসুয, বাফতল ও নবায়ন 

২) সাধারণ পাসহপাহট য অন্যান্য ফবিয়াফদ সংহর্াজন ও ফবহয়াজন; 

৩) জমফশন ফরহডবল পাসহপাহট যর আহবদন প্রফক্রয়াকরণ ও পাসহপাট ইসুয 

করা ;এবং 

৪) আঞ্চফলক পাসহপাট অফিহসর কার্ যাবফল তদারফক। 

 

৪৭. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রফতশ্রুফত : 

 

১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রফতশ্রুফতর তাফলকা সংরক্ষণ; 

২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রফতশ্রুফতর বাস্তবায়ন অগ্রগফত পফরবীক্ষণ ;এবং 

৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রফতশ্রুফতর বাস্তবায়ন অগ্রগফত সরকারহক 

অবফেতকরণ। 

 

৪৮. স্থানীয় ফশহের উন্নয়ন : 

 

১) স্থানীয়িাহব ফশে প্রফতষ্ঠান গহি তুলহত উহযাক্তাহদর উদ্বুদ্ধকরণ ও 

সেহর্াফগতা প্রদান; 

২) ফবফসক ফশে নগরী কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন;এবং 

৩) ক্ষুদ্র ও কুর্টর ফশে স্থাপহন উৎসাে ও সেহর্াফগতা প্রদান। 

 

৪৯. এনফজও ফবিয়ক : 

 

১) জজলা এনফজও সমন্বয় কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন; 

২) এনফজওহদর কার্ক্রম তদারফক ও সমন্বয়; 

৩)  এনফজও কার্ক্রহমর ওিারল্যাফপং প্রফতহরাহধ কমহক্ষত্র ফনধ যারহণ 

মতামত প্রদান; 

৪) এনফজওহদর অনুকূহল  োিপত্র অহর্ যর র্র্ার্র্ ব্যয় পফরবীক্ষণ ; 

৫) এনফজওসমূহের  ক্ষুদ্র ঋণ কার্ক্রমসে অন্যান্য কার্ক্রম পফরদশন/ 

দশন; এবং 

৬) এনফজওহদর কমদক্ষতা সনদ ও অনাপফি সনদ প্রদান। 

 

৫০. ফশেকলা : 

 

১) জজলা ফশেকলা একাহডমীর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন; 



২)) জজলা ফশেকলা একাহডমীর প্রফশক্ষণ পফরচালনা ও অন্যান্য কমসূফচ 

বাস্তবায়হন সোয়তা করা; 

৩) সুষু্ঠ ধারার জদশৌয় সংস্কৃফত ফবকাহশ উদ্বুদ্ধকরণ; 

৪) জজলার সাংস্কৃফতক সংগঠনসমূেহক পৃষ্ঠহপািকতা প্রদান; 

৫) প্রত্নতাফত্ত্বক ফনদশনসমূে সংরক্ষহণ পদহক্ষপ গ্রেণ ;এবং 

৬) র্াদুঘর, সংগ্রেশালা, আট্গ্গ্যালারী ইতযাফদ প্রফতষ্ঠায় উৎসাে প্রদান। 

 

৫১. উন্নয়ন কার্ যক্রহমর সমন্বয়ূ : 

 

১) জজলা উন্নয়ন সমনূ্বয় কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন; 

২) জজলার উন্নয়ন কম যকাহন্ডর সিল বাস্তবায়ন ও সমন্বয়  সাধন; এবং 

৩) জজলার সরকাফর, জবসরকাফর ও এনফজও কার্ যক্রহমর সমন্বয় সাধন; 

 

৫২. প্রার্ফমক স্বাস্থযহসবা এবং জনস্বাস্থয : 

 

১) জজলা পাফন এবং স্যাফনহটশন কফমর্ট (ওয়াটসন) এর সিাপফতর দাফয়ত্ব 

পালন; 

২) ফনরাপদ পাফন পাহন জনসাধারণহক উদ্বুদ্ধকরণ; 

৩) জজলায় পাফন সরবরাহে ফনহয়াফজত ফবফিন্ন সরকাফর ও স্বায়ত্বশাফসত 

সংস্থার কার্ যাফদর সমন্বয়; 

৪) জজলার আহস যফনক সমস্যা ফচফিতকরণ এবং সমাধাহনর উহযাগ গ্রেণ; 

৫) সরকার জঘাফিত সমহয়র মহে জজলার সকল (শতিাগ) জনসাধারণহক 

স্যাফনহটশহনর আওতায় আনার প্রহয়াজনীয় উহযাগ গ্রেণ; 

৬) পাফন সরবরাে এবং স্যাফনহটশণ কার্ক্রহমর অগ্রগফত ফনয়ফমত 

ওয়াটসন কফমর্টহত পর্ যাহলাচনা ও ফদকফনহদ যশনা প্রদান; 

৭) স্যাফনহটশন কার্ক্রহম জজলার ফবফিন্ন সরকাফর ও জবসরকাফর 

উহযাহগর সমন্বয় সাধন; 

৮) এইডস, এইচআইফি, কুূ্ষ্ঠ, র্ক্ষা ইতযাফদ প্রফতহরাহধ গৃেীত 

জনসহচতনতামূলক কার্ক্রহম সেহর্াফগতা প্রদান; 

৯) এফিহয়ন ইনফ্লুহয়িা, জসায়াইন ফ্লু, অযানথ্রাক্স ইতযাফদ জর্ন মোমাফর 

আকার ধারণ করহত না পাহর তার প্রফতহরাধমূলক ব্যবস্থা গ্রেহণ 

সেহর্াফগতা প্রদান; 

১০) ইপআই কমসূফচ পালহন সাফব যক সেহর্াফগতা প্রদান; 

১১) প্রার্ফমক স্বাস্থয পফরচর্ যা কমসূফচসমূে বাস্তবায়হন সেহর্াফগতা প্রদান 

;এবং 

১২) দুহর্ যাগকালীন এবং মোমারীর সময় জমফডহকল র্টহমর সাহর্ সমন্বয় 

সাধন। 

 

৫৩. জজলার সরকাফর আবাসন : 

 

১) জজলা বাসা বরাদ্দ কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন; 

২) সরকাফর কমচাফরহদর আবাসন বরাদ্দকরণ ;এবং 

৩) সরকাফর অফিস বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্ যাফদ; 

 

৫৪. জাতীয় এবং আন্তজযাফতক ফদবস : 

 

১) ফবফিন্ন জাতীয় ও আন্তজযাফতক ফদবস এবং সপ্তােসমূে উদর্াপন ;এবং 

২) ফবফিন্ন জাতীয় ও আন্তজযাফতক ফদবস এবং সপ্তােসমূহের কমসূফচ গ্রেহণ 

সেহর্াফগতা প্রদান। 

 

৫৫. উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজন : 

 

১) সরকাহরর উন্নয়ন পফরকেনার লক্ষয অজযহন কার্কর পদহক্ষপ গ্রেণ; 

২) জাতীয় দাফরদ্র ফনরসন জকৌশল পহত্রর লক্ষয অজযহন পদহক্ষপ গ্রেণ এবং 

সংফিষ্টহদর লক্ষমাত্রা অজহন সাফব যক সেহর্াফগতা প্রদান; 

৩) পঞ্চবাফি যক পফরকেনার লক্ষয অজযহন পদহক্ষপ গ্রেণ এবং সংফিষ্টহদর 

লক্ষমাত্রা অজযহন সাফব যক সেহর্াফগতা প্রদান; 

৪) জজলায় বাফি যক উন্নয়ন পফরকেনার আওতায় গৃেীত উন্নয়ন প্রকেসমূে 

বাস্তবায়হন সংফিষ্টহদর সাফব যক সেহর্াফগতা প্রদান; 

৫) সেস্রাহের উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (এমফডফজ) অজহন পদহক্ষপ গ্রেণ এবং 

সংফিষ্টহদর লক্ষমাত্রা অজযহন সাফব যক সেহর্াফগতা প্রদান; 

৬) সরকাহরর উন্নয়ন পফরকেনায় গৃেীত কমসূফচ বাস্তবায়হন প্রহয়াজনীয় 

পদহক্ষপ গ্রেণ, তদারফক ও সমন্বয় সাধনসে প্রহয়াজনীয় কার্কর ব্যবস্থা 

গ্রেণ। 

 

৫৬. ফসর্টহজন চাট যার : 

 

১) জজলা প্রশাসহকর কার্ যালহয় ফসর্টহজন চাট যার প্রণয়ন, প্রদশন, 

োলনাগাদকরণ এবং জঘাফিত ফসর্টহজন চাট যার অনুর্ায়ী জসবা প্রদান 

ফনফিতকরণ; 

২) অধীনস্থ অফিসসমূহের ফসর্টহজন চাট যার প্রণয়ন/ সংহশাধন, প্রদশন 

এবং জঘাফিত ফসর্টহজন চাট যার অনুর্ায়ী জসবা প্রদান ফনফিতকরণ; এবং 

৩) জঘাফিত ফসর্টহজন চাট যার অনুর্ায়ী জজলার অন্যান্য অফিসসমূহের জসবা 

প্রদান কার্ যক্রম পফরবীক্ষণ। 

 

৫৭.তথ্য ও জর্াগাহর্াগ প্রযুফক্ত  : 

 

১)  অফিহসর কম যকাহন্ড ইনিরহমশন কফমউফনহকশন জটকহনালফজ 

(আইফসর্ট) ও ইনিরহমশন জটকহনালফজ (আইর্ট) এর সহব যািম ব্যবোর; 

২) সকল কমকতযা এবং কম যচাফরর কফম্পউটার দক্ষতা ফনফিতকরণ; 

৩) ফিফডও কনিাহরহন্সর আহয়াজন; 

৪) জজলা তথ্য বাতায়ন সংরক্ষণ ও ফনয়ফমত োলনাগাদকরণ ; 

৫) ই-গিহন যন্স এবং ই-ফরহপার্টং বাস্তবায়ন; 

৬) তথ্য ও জর্াগাহর্াগ প্রযুফক্ত ব্যবোহর জনগণহক উদ্বুদ্ধকরণ; 

৭) জজলা, উপহজলার ও ইউফনয়ন পর্ যাহয় স্থাফপত/স্থাফপতব্য ই-হসবা 

জকন্দ্রসমূহের সুষু্ঠ ব্যবস্থাপনা ও পফরচালনা ফনফিতকরণ; 

৮) তথ্য ও জর্াগাহর্াগ প্রযুফক্ত ব্যবোহরর মােহম জনগহণর জদারহগািায় 

জসাব জপৌৌঁহে জদয়ার কার্ যক্রম সমন্বয়, তদারফক ও পফরবীক্ষণ ;এবং 

৯) জজলা তথ্য ও জর্াগাহর্াগ প্রযুফক্ত  কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন। 

 

৫৮. তথ্য অফধকার : 

 

১) তথ্য অফধকার আইন,২০০৯ অনুর্ায়ী ‘দাফয়ত্ব প্রাপ্ত কমকতযা’ ফনহয়াগ 

এবং আগ্রেী ব্যফক্তহদরহক তথ্য সরবরাে করা; 

২) ফনয়ফমত সরকাফর ই-হমইল পরীক্ষাকরণ এবং জনগহণর কাে জর্হক 

প্রাপ্ত ই-হমইহলর প্রাফপ্ত স্বীকারসে প্রফতউির প্রদান ; 

৩) জনগণহক জসবা প্রদাহনর ফনফমহি তথ্য ও জর্াগাহর্াগ প্রযুফক্ত সুফবধাসে 

ফ্রন্ট জডস্ক স্থাপন; এবং ফ্রন্ট জডহস্কর তথ্য োলনাগাদকরণ; এবং 

৪) জজলা তথ্য বাতায়হন জজলার গুরুত্বপূণ তথ্যাফদ প্রকাশ। 

 

৫৯. জলবায়ু পফরবতন ও পফরহবশ সংরক্ষণ : 

 



১) পফরহবশ দূিহণর িহল সৃষ্ট জলবায়ু পফরবতহনর ফবরূপ প্রিাব 

জমাকাহবলায় পদহক্ষপ গ্রেণ এবং এহক্ষহত্র অন্যান্যহদর গৃেীত কমসূফচ 

বাস্তবায়হন সাফব যক সেহর্াফগতা প্রদান ও সমন্বয় সাধন; 

২) পফরহবশ দূিণাহরাহধ উদ্ভাফবত জদশীয় লাগসই প্রযুফক্তর প্রচার ও 

ব্যবোহর উদ্বুদ্ধকরণ; 

৩) ফবশ্ব উষ্ণায়হনর ক্ষফতকর প্রিাব এবং  প্রফতকাহরর উপায় সম্পহকয 

জনগহণর মহে সহচতনতা সৃফষ্ট; 

৪) ভূ-প্রাকৃফতক ববফশষ্টযসমূে সংরক্ষহণ কার্কর ব্যবস্থা গ্রেণ; 

৫) জজলা পফরহবশ কফমর্টর সিাপফতর দাফয়ত্ব পালন ;এবং 

৬) জলবায়ু পফরবতন ফবিয়ক োফস্ট্ জবাড কর্তযক অনুহমাফদত প্রকলাপ/ 

কমসূফচর বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও পফরবীক্ষণ। 

 

৬০. বনায়ন : 

 

১) বৃক্ষহরাপহণ জনগণহক উদ্বুদ্ধকরণ; 

২) বৃক্ষ ফনধহনর অপকাফরতা ও পফরহবহশর উপর এর ফবরূপ প্রিাব সম্পহকয 

জনসাধারণহক সহচতন করা; 

৩) সামাফজক বনায়ন কমসূফচহত অংশগ্রেহণর জন্য জনগণহক উদ্বুদ্ধকরণ; 

৪) রাস্তাঘাট, বাঁধ, অফিস, ফশক্ষা প্রফতষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রফতষ্ঠান প্রািহন 

বনায়হন উদ্বুদ্ধকরণ ও সেহর্াফগতা প্রদান; এবং 

৫) বন আইন অনুর্ায়ী বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারহণ ভূফমকা রাখা। 

 

৬১. প্রবাসী কল্যাণ : 

 

১) জজলার প্রবাসীহদর ডাটাহবজ ও তাফলকা প্রস্তুত ; 

২) মানব পাচার জরাহধ ব্যবস্থা গ্রেণ; 

৩) ফবহদশগামী ব্যফক্তহদর প্রতারণা ও েয়রানীর োত জর্হক রক্ষা করা ; 

৪) প্রবাসী কল্যাণ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্ যক্রম;  এবং 

৫) ফবহদহশ চাকুফর গ্রেহণ আগ্রেী ব্যফক্তহদরহক সরকাফর ব্যবস্থাপনায় 

ফবহদশ গমহন উদ্বুদ্ধকরণ। 

 

৬২. অন্যান্য কার্ক্রম : 

 

১) উপহর জকার্াও উহল্লখ জনই ফকন্তু সরকাফর আইন, অোহদশ, ফবফধমালা, 

প্রজ্ঞাপন, পফরপত্র, আহদশ, স্মারক, দফলল দস্তাহবজ ইতযাফদহত উহল্লখ 

আহে এমন ফনব যােী কার্ক্রম; 

২) উপহর জকার্াও উহল্লখ জনই ফকন্তু সরকাফর আইন, অোহদশ, ফবফধমালা, 

প্রজ্ঞাপন, পফরপত্র, আহদশ, স্মারক, দফলল দস্তাহবজ ইতযাফদহত উহল্লখ 

আহে এমন উন্নয়ন কার্ক্রম; 

৩) উপহর জকার্াও উহল্লখ জনই ফকন্তু সরকাফর আইন, অোহদশ, ফবফধমালা, 

প্রজ্ঞাপন, পফরপত্র, আহদশ, স্মারক, দফলল দস্তাহবজ ইতযাফদহত উহল্লখ 

আহে এমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কার্ক্রম; 

৪) উপহর জকার্াও উহল্লখ জনই ফকন্তু সরকাফর আইন/অোহদশ ইতযাফদহত 

উহল্লখ আহে এমন ফনব যােী ম্যাফজহেট এর কার্ক্রম; এবং 

৫) সরকার কর্তযক সমহয় সমহয় অফপ যত জর্ জকান কার্ক্রম। 

 


