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িবভাগীয় পয �ােয় ইেনােভশন সােক�ল ২০১৬ উপলে�� �কাশনার িক� কথা 

 

 জনগেণর �দারেগাড়ায় ই-�সবা িনি�ত করার লে�� �িত� ম�ণালয়/িবভাগ/দ�ের ই-�সবা কায ��ম বা�বায়ন এবং দ� কের গেড় 

�তালার জ� একেসস � ইনফরেমশন (এ�আই) ��া�াম সংি�� কম �কত�াগেণর স�মতা �ি�র জ� িবিভ� কম ��িচ বা�বায়ন করেছ। এ �ি�য়ার 

অংশ িহেসেব মি�পিরষদ িবভাগ ও �ধানম�ীর কায �ালেয়র একেসস � ইনফরেমশন (এ�আই) ��া�ােমর �যৗথ উে�ােগ িবভাগীয় কিমশনােরর 

কায �ালয়, রাজশাহীর আেয়াজেন নাগিরক �সবা �দােনর সােথ সংি�� কম �কত�ােদর উ�াবনী স�মতা ও রাজশাহী িবভােগর চলমান নাগিরক �সবায় 

উ�াবনী উে�াগ বা�বায়েনর সািব �ক অ�গিত পয �ােলাচনা করার লে�� গত ১৯/০৩/২০১৬ ি�. তািরেখ িবভাগীয় পয �ােয় ‘ইেনােভশন সােক�ল’ 

রাজশাহী সািক�ট হাউেস অ�ি�ত হয়।  

 

  উ� িবভাগীয় ইেনােভশন সােক�ল অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন মাননীয় মি�পিরষদ সিচব জনাব �মাহা�দ শিফউল 

আলম এবং িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন জনাব এন এম িজয়াউল আলম, ভার�া� সিচব (সম�য় ও সং�ার), মি�পিরষদ িবভাগ। আরও 

উপি�ত িছেলন জনাব মািনক মাহ�দ, ক�াপািস� �ডেভলপেম� ��শািল�, এ�আই ��া�াম, �ধানম�ীর কায �ালয় ও এ িবভােগর িবভাগীয় 

ইেনােভশন �েমর সদ�, িনব �ািচত িবভাগীয় দ�র �ধান, �ম�র, �া�� ও িবআর�এ িবষয়ক উ�াবনী পাইলট উে�াগ �হণকারী, ০৮ �জলার �জলা 

�শাসক, অিতির� �জলা �শাসক (আইিস�),  িনব �ািচত অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�),  উপেজলা িনব �াহী কম �কত�া, সহকারী কিমশনার (�িম), 

ইউিডিস উে�া�া, �সবা�িহতা, �শীল সমােজর �িতিনিধ, সাংবািদক�� এবং �সরা ০৫  জন ইেনােভশন এ�াওয়াড � �া�কম �কত�াসহ  �মাট ৭২ জন 

কম �কত�া অংশ�হণ কেরন। কম �শালায় �ধান অিতিথ, িবেশষ অিতিথ, িবভাগীয় কিমশনার রাজশাহী  ব�� রােখন। পরবত�েত িবভাগ, �জলা ও 

উপেজলা পয �ােয়র �হীত উ�াবনী িবষয়স�হ উপ�াপন করা হয় । �ধান অিতিথ, িবভাগীয় কিমশনার এবং অিতিথেদর ব�� ও িবিভ� উপ�াপনার 

সারসংে�প একই�ে� �ি�ত করার �েচ�ার ফল এ সংকলন।  
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গত ১৯/০৩/২০১৬ ি�. তািরেখ এ িবভােগর  িবভাগীয় পয �ােয় ‘ইেনােভশন সােক�ল’ এ �ধান অিতিথ ও িবেশষ অিতিথর ব��। 

 

জনাব �মাহা�দ শিফউল আলম, মি�পিরষদ সিচব 

ইেনােভশন সােক�েলর �ধান অিতিথ �থেম সংি�� সকলেক এই ইেনােভশন সােক�েলর আেয়াজেনর জ� ধ�বাদ �াপন কেরন এবং মাঠ পয �া�য় 

ইেনােভশন কায ��ম�েলােক �রি�েকশন করার িবষেয় ��� �দন। �িত� িবভােগ ‘জনবা�ব �িম অিফস’ িবষয়ক উ�াবনী উে�াগ কায ��ম 

অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (রাজ�)�ক �বিশ �বিশ তদারিক করার জ� িনেদ �শনা �দান কেরন। িতিন জনগেণর সম�ার কথা �ফস�ক, �সা�াল 

িমিডয়া ইত�ািদ মা�েম �ইক িরিসভ কের তা �িতকােরর জ� �জলা �শাসকগণেক িনেদ �শনা �দান কেরন। উ�াবনী উে�াগ কায ��েম �বসরকারী 

�িত�ানেক সােথ িনেয় কাজ করার জ� �জলা �শাসকগণেক িবেশষ �িমকা রাখার জ�ও িনেদ �শনা �দান কেরন। িতিন বেলন উ�াবন হে� �কান 

প�িতর সহজীকরণ �ি�য়া যার মা�েম �েব �র �চেয় কম সমেয় কম খরেচ এবং সহজতর �ি�য়ায় জনগণ �সবা পায় বা জনগণেক �সবা �দয়া যায়। 

িতিন আেরা বেলন আমােদর উ�য়েনর �ােথ � ��ি�েক অ�ািধকার িদেত হেব, জনগেণর হয়রািন ব� করেত হেব। িতিন িবভাগীয় কিমশনারেক তার 

িবভােগর সকল উে�াগ�েলােক অ�া� অিফস�েলােত �রি�েকশেনর জ� পরামশ � �দান কেরন এবং উ�াবনী উে�াগস�হ িনয়িমতভােব 

ফেলাআেপর িনেদ �শনা �দন। সব �েশেষ িতিন িবভাগীয় ইেনােভশন সােক�ল সফলভােব পালেনর জ� সংি�� সকলেক ধ�বাদ জানান। 

 

জনাব এন এম িজয়াউল আলম, সিচব (সম�য় ও সং�ার) মি�পিরষদ িবভাগ 

 সরকােরর সকল দ�ের আইিস� ��ি� �বহােরর পরামশ � ও মাঠ পয �ােয়র সকল কম �কত�ােক উ�াবনী উে�াগ �হণ কের �দশ ও জনগেণর 

�সবায় িনেয়ািজত হওয়ার পরামশ � �দান কেরন। িতিন বেলন বাংলােদেশ িবে�র সবেচেয় বড় জাতীয় ওেয়ব �পাট �াল �তির করা হেয়েছ।  িতিন 

বেলন, �য �কান ইেনােভশন বা�বায়েন িবিভ� ধরেনর ব�ধা আসেব। িতিন সংি�� সবাইেক  �স সব ব�ধােক �পছেন �ফেল সামেন এিগেয় যাওয়ার 

পরামশ � �দান কেরন। িতিন  উ�াবনী পাইলট উে�াগ সফলতার দাবীদার �যন �ি�গত না হেয় �ািত�ািনক হয় �সিদেক সজাগ �ি� রাখেত 

সংি��েদর পরামশ � �দন। িতিন ব�ে� উে�খ কেরন �য, �সানার বাংলা গড়ার �ত�েয় “�পক� ২০২১”-এ আগামী এক দশেক বাংলঅেদশেক 

�ধা,�বকার� ও দাির���� করার লে� ২০১২ সােল �ণীত হেয়েছ “জাতীয় ��াচার �কৗশল”(National Integrity Strategy-NIS)।রা� ও 

সমােজ �শাসন িনি�চতকরেণর উে�ে� ও �কৗশলপে� ১০� রা�ীয় ও ৬� অরা�ীয় �িত�ানেক িচি�ত কেরা হেয়েছ।িচি�ত এ �িত�ান স�েহর 

���াপট ও চ�ােল� িচি�তকরণ, ��াচার িনি�তকরেণর �িত�ানস�েহর ল�� িনধ �ারণ; ল�� অজ�েন ��, ম� ও দীঘ �েময়ািদ �পািরশ 

সি�েবশকরণ; এবং �পািরশস�হ বা�বায়েন সময়াব� কম �পিরক�না �ণয়ন করা হেয়েছ। 

 

 

 

 

জনাব মািনক মাহ�দ, ক�াপািস� �ডেভলপেম� ��শািল� এ�আই ��া�াম, �ধানম�ীর কায �ালয় 

 ইেনােভশন সােক�েল অিভ�তা ও  িশ�ণীয় িবষয়ক উপ�াপনা কেরন জনাব মািনক মাহ�দ, ক�াপািস� �ডেভলপেম� ��শািল�, এ�আই 

��া�াম, �ধানম�ীর কায �ালয়। িতিন উ�াবনী চচ �া িবষেয় সকলেক �াথিমক ধারণা �দন। এ পয �� এ িবষেয় অজ�ন ও সাফ� স��েক ব�� রােখন। 

িতিন উ�াবনী চচ �া িবকােশ �ধানম�ীর কায �ালেয়র এ�আই ��া�ােমর তথা সরকােরর িবিভ� ����ণ � পদে�প �েল ধেরন।  জনবা�ব �িম অিফস 

উ�াবনী উে�াগ� �রি�েকশন করার জ� �� সিচব মেহাদয় �া�িরত কিম� গঠন করা হেয়েছ মেম � িতিন জানান। রাজশাহী িবভােগর �িম 

অিফস�েলার আদেল অ�া� িবভােগর �িম অিফস�েলা গেড় �তালার লে�� রাজশাহী িবভাগীয় কিম�েক রাজশাহী িবভােগর �িম অিফস�েলা 

িনেয় এক� �ামা�িচ� �তরীর অ�েরাধ জানান।  িবআর�এর সকল অিফেস �ফস�ক �পজ �খালার িবষেয় অ�েরাধ কেরন ও �রাল িস�েজন 

জান �ািলজম িবষেয়ও ���ােরাপ কেরন। িতিন মাঠ পয �ােয় �িম, িবআর�এ এবং �া�� িবষয়ক উ�াবনী �কে�র �রি�েকশেনর জ� সংি�� 

সকলেক অ�েরাধ জানান। িতিন বিরশােলর �চলখাল উ�ার ও পির��তা কায ��ম ও টা�াইেলর �লৗহজং খাল উ�ার অিভযােন িস�েজন জান �ািল� 

�প, �সাশাল িমিডয়া ও পাবিলক সািভ �স ইেনােভশন বাংলােদশ �ফস�ক �েপর �িমকা উে�খ কেরন । িতিন আশা কেরন, জন�শাসন এবং নাগিরক 

সাংবািদকতা (িস�েজন জান �ািলজম) এ �ই ��াতধারা িমেল জনবা�ব মাঠ �শাসন গেড় �লেব। এ�আই �স�ব�েনর �িমকায় থাকেব। 
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রাজশাহী িবভােগর নাগিরক �সবায় ইেনােভশেনর সািব �ক ত� 

জনাব �মাঃ �র-উর-রহমান 

িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী 

িতিন বেলন এ িবভােগর �জলা ও উপেজলাস�েহ গত ২০১৪  সাল হেত এ পয �� ১৬ � �ােচ ৩০ জন কের �ায় ৪৮০ জন কম �কত�া ০৫ 

িদন�াপী নাগিরক �সবায় উ�াবন িবষয়ক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ । �িশ�ণ �া� কম �কত�াগণ িনজ িনজ কম �ে�ে� উ�াবনী পাইলট উে�াগ 

বা�বায়ন করেছন। রাজশাহী িবভাগ হেত �ায় ১৫২ জন কম �কত�া  উ�াবনী পাইলট �ক� �হণ কের কাজ করেছন। �সখান �থেক এ�আই ক��ক 

তািলকা�� এবং �সখােন ৩ িদেনর �িশ�ণ �া� �মাট ৬২� পাইলট �ক� �হীত হেয়েছ এর মে� ১২ � �ক� সফলভােব স�� করা হেয়েছ। 

বািক পাইলট �ক��েলার বা�বায়ন কায ��ম চলমান রেয়েছ । ২০১৬ সােল িবিভ� দ�েরর �ধানেদর িনেয় ৬০ জেনর ০২ িদন�াপী �ম�িরং 

িবষয়ক ০২� �িশ�ণ কম �শালা স�� করা হেয়েছ এবং �িশ�ণ�া� �ম�রগণ মাঠ পয �ােয় উ�াবনী পাইলট �ক��েলা িনয়িমত মিনটিরং 

করেছন। 

 িতিন আেরা বেলন,  গত ১৮/০৯/২০১৭ তািরেখ িবভাগীয় ইেনােভশন �েমর সভার িস�াে�র আেলােক ভিব�েত উ�াবনী পাইলট �ক� 

�হেণর ��ে� '�ীন ইেকােনািম' ও 'ইেলক�িনক বজ��' �ব�াপনার িবষয়েক অ�ািধকার িদেত হেব। িবভাগীয় পয �ােয় ইেনােভশন �ম রেয়েছ এবং 

এই �েমর ২০১৭-২০১৮ অথ � বছেরর বািষ �ক কম �পিরক�না �তির করা হেয়েছ । �িত বছর িবভাগীয় পয �ােয় ইেনােভশন সােক�ল অ�ি�ত হয় �সখােন 

এ িবভােগর �সরা উ�াবনী পাইলট �ক� বা�বায়নকারী কম �কত�াগণেক ইেনােভশন এ�াওয়াড � �দান করা হেয় থােক। ইেনােভশন �েমর 

কম �পিরক�না অ�যায়ী,  ইেনােভশন সং�া� ০১� �কাশনা এই  অথ � বছের �বর কর�ত হেব। �সখােন রাজশাহী িবভােগর সকল দ�েরর �সরা 

উ�াবনী পাইলট �ক��েলা �ান পােব।  
 

িতিন বেলন, নাগিরক স�ৃ�তা �ি�র লে�� িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়সহ িবভােগর সকল �জলা �শাসেকর কায �ালেয় �ফস�ক �পজ 

�খালা হেয়েছ। �ফস�ক �পেজ যাবতীয় সরকারী কম �কাে�র ত� �যমন থাকেছ �তমিন নাগিরক �সবা �হণকারীরা �য �কান সম�ার িবষেয় তােদর 

ম�� �পা� করেত পারেছন। ফেল নাগিরক �সবা �দান �ততার সােথ স�� করা স�ব হে�। 
 

 িতিন বেলন, গত ৪ �ফ�য়াির ২০১৬ তািরেখ ‘জনবা�ব �িম অিফস’ িবষয়ক �সা�াল িমিডয়া সংলাপ অ�ি�ত হয়। সংলােপর ��ি�েত এ 

িবভােগর �িত� উপেজলা �িম অিফসেক পবা উপেজলা �িম অিফেসর আদেল গেড় �তালার কায ��ম হােত �নওয়া হয় এবং পয �ায়�েম এ িবভােগর 

�িম অিফস জনবা�ব �িম অিফস�েপ গেড় �তালা হেয়েছ । 

িতিন বেলন, �য �কান ধরেনর জাতীয় ����ণ � ই�� িনেয় িবভাগীয় কিমশনােরর উে�ােগ �সা�াল িমিডয়া সংলাপ আেয়াজেনর িবষয়� 

চলমান রেয়েছ এবং বাংলােদশ �লাক �শাসন �িশ�ণ �কে�র সহায়তায় িবভাগীয় কাইেজন সে�লেনর মা�েম রাজশাহী িবভােগর সকল সহকারী 

কিমশনার (�িম) �দরেক তার িনজ কম ��েল িবিভ� �� �� ইেনােভশন �ক� হােত �নবার পরামশ � �দান করা হেয়েছ।  
 

িতিন বেলন, মি�পিরষদ িবভােগর সািব �ক ত�াবধােন মাননীয় �ধানম�ীর কাযালেয়র এ�আই ��া�ােমর সহযািগতায় �েত�ক �জলায় 

উ�াবনী চচ �ার মা�েম জনগেণর �সবা িনি�ত করার পাশাপািশ কম সমেয়, হয়রানী�� ও িনধ �ািরত অথ � �েয় �সবা �দওয়ার �ত�য় �জলা 

�শাসকরা �ঘাষণা কেরেছন। সরকােরর এ ধরেনর উে�ােগর ফেল সকল সরকাির কম �কত�ার মে� গতা�গিতকতার পিরবেত� ন�ন আি�েক কাজ 

করার মেনাভাব �দখা িদেয়েছ। এর ফেল অত�া�িনক উ�াবনী চচ �ার মা�েম ন�ন ন�ন আইিডয়া বা�বায়ন কের জনগেণর �সবা �িনি�ত করা 

স�ব হে�। �িত� �জলা ও উপেজলায় ইেনােভশন �ম গঠন করা হেয়েছ এবং িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয় তােদর কায��ম িনিবড়ভােব 
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মিনটিরং কের যাে�ন।  সরকাির কম �কত�ারা উ�াবনী উে�াগ বা�বায়েনর �য �েচ�া অ�াহত �রেখেছন তার মা�েম নাগিরক �সবা সহজলভ� করা 

স�ব হেব । 

এ�আই ��া�াম, �ধানম�ীর কায �ালয় এর �িমকা 
 

জনাব �মা: আিম�ল ইসলাম 
                                                                                                                   অিতির� িবভগীয় কিমশনার (সািব �ক), রাজশাহী 

 

bvMwiK-†Kw›`ªK miKvwi †mev D™¢veb Ges Z¡ivwš̂ZKiY 
GUzAvB n‡”Q we‡k¦i cÖ_g D™¢vebx j¨ve+ hvi cÖv_wgK jÿ¨ n‡”Q evsjv‡`‡ki mKj bvMwi‡Ki Rb¨ mnR, mvkÖqx I wbf©i‡hvM¨ 

gvbm¤úbœ miKvwi †mev wbwðZ Kiv| GUzAvB Gi †KŠkj n‡”Q : 

 miKvwi †mev cÖ̀ v‡b P¨v‡jÄস�েহর bvMwiK †Kw› ª̀K mgvavb D™¢ve‡bi Rb¨ wmwfj mv‡f©›Um‡`i‡K cÖ‡qvRbxq DcKiY I we‡kl 
Ávb cÖ̀ vb Kiv| 

 ‡fŠZ AbjvBb wfwËK Iqvb÷c GK‡mm c‡q›Um cÖwZôv Kiv hv D™¢vebx †mevm�হেক �রাি�ত Ki‡e Ges ‡m¸‡jv‡K mKj 
bvMwi‡Ki Rb¨ mnR  mvkÖqx  I  wbf©i‡hvM¨ Dcv‡q mnRcÖvc¨ Ki‡e| 

 miKvix †mev cÖ̀ vbKvix‡`i mv‡_ Askx`vwi‡Z¡i wfwË‡Z KvR Kivi Rb¨ ÿz ª̀ D‡`¨v³v, wkÿK I hyem¤úª̀ vqmn †emiKvix 
e¨vw³eM©‡K Drmvn I mn‡MvwMZv cÖ̀ vb Kiv| 

evsjv‡`‡k miKvix ‡mevq D™¢ve‡bi g~j P¨v‡jÄmg~n : 
evsjv‡`‡k miKvix †mev MÖn‡Yi Rb¨ bvMwiK‡`i A‡bK ~̀‡i (cÖvqB A‡bKevi) AwaK A_© LiP K‡i †h‡Z nq Ges †mev †c‡Z 

A‡bK wej¤̂ I nqivbxi wkKvi n‡Z nq| ‡mev cÖ̀ v‡bi c×wZ †m‡K‡j, KvMR wbf©i I g¨vbyqvj nIqvq miKvi‡K B‡Zv:g‡a¨ cÖkvmwbK I 
cwienY Lv‡Z cÖPzi A_© e¨q Ki‡Z n‡q‡Q|  

AwaKš‘ wm×všÍ MÖn‡Yi cÖwµqv †K›`ªxf~Z I AvgjvZvwš¿K nIqvq ga¨g I gvVch©v‡qi Kg©KZ©vMY mvaviYZ †mevi gvb I †mev 
cÖ̀ vb c×wZi Dbœq‡b Zv‡`i D™¢vebx aviYv cÖ̀ v‡bi my‡hvM cvqbv| GQvovI Zv‡`i mgm¨vi m¤¢ve¨ mgvav‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq DcKiY cÖ̀ vb 
Kiv nqbv| 
GUzAvB Gi Abb¨ D™¢vebx j¨ve+ g‡Wj  

GUzAvB cÖavbgš¿xi Kvh©vjq n‡Z miKvix †mevq D™¢vebx cwi‡ek m„wó Ges cÖ‡qvRbxq AeKvVv‡gv cÖ̀ v‡bi †ÿ‡Î gwš¿cwil` 
wefv‡Mi mv‡_ wbweofv‡e KvR K‡i hv‡”Q|  
GUzAvB Gi Abb¨ mvaviY Ges kw³kvjx D™¢vebx j¨ve+ g‡Wj wb¤œewY©Z wel‡qi cÖwZ ¸iæZ¡ w`‡q _v‡K 

 Ômnvbyf~wZÕ PP©v 

 ÔwUwmwfÕ n«vm 

 ÔGmwcGmÕ Gi gva¨‡g †mev mnRxKiY 

 Ômvwf©m B‡bv‡fkb dvÛÕ Gi gva¨‡g D™¢ve‡bi c„ô‡cvlKZv cÖ̀ vb 

 ÔB‡bv‡fkb mvwgUÕ Gi gva¨‡g D™¢veb D`hvcb 

 Ômevi Rb¨ †mevÕ wbwðZ Ki‡Z †mev cÖ̀ v‡bi cøvUdg© ‰Zwi 
 
D™¢ve‡bi cÖfve, djvdj I Zvi ¯^xK…wZ 

GUzAvB Gi cÖ‡Póv nvRvi nvRvi wmwfj mv‡f©›Um‡K Zv‡`i †mev cÖ̀ vb c×wZ bvMwiK †K›`ªxK Kivi Rb¨ †X‡j mvRv‡Z Ges 
mviv‡`‡k we‡kl K‡i gvVch©v‡q D™¢vebx cÖKí Pvjy Ki‡Z mg_ ©̈ K‡i‡Q| GUzAvB Gi mn‡hvwMZvq wewfbœ gš¿Yvj‡qi AvIZvq jÿvwaK 
wmwfj mv‡f©›Um Ges nvRvi nvRvi wWwRUvj †m›Uvi Gi D‡`¨v³v‡K B-‡mev ev Í̄evq‡bi Rb¨ cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| c~‡e©i Zyjbvq 
A‡bK Kg ÔwUwmwf‡ZÕ- 5 nvRvi Gi AwaK wWwRUvj †m›Uvi Ges 43000 Gi AwaK miKvix Awdm‡K b¨vkbvj †cvU©vj Gi gva¨‡g GKÎ 
K‡i M‡o 4.5 wgwjqb †mev MÖwnZv‡K miKvix I †emiKvix kZvwaK †mev cÖ̀ vb Kiv n‡”Q| Av‡M †h †mev †c‡Z K‡qKevi 20-30 
wK‡jvwgUvi `~‡i †Rjv m`‡i miKvix Awd‡m †h‡Z nZ †mmKj †mev GLb 3 wK‡jvwgUvi ~̀i‡Z¡i g‡a¨ cv‡q †nu‡U wM‡q wbKU ’̄ †Kvb 
wWwRUvj †m›Uvi †_‡K MÖnY Ki‡Z cvi‡Q| GLb †mev cÖwß‡Z M‡o 85% mgq 63% LiP Ges 40% wfwRU K‡g G‡m‡Q| 23 wU mvwf©‡mi 
Dci cwiPvwjZ  Rwi‡c †`Lv hvq †mev mnRxKiY I wWwRUvj c×wZ nIqvi d‡j bvMwiK‡`i Aa© wewjqb Wjvi A_© mvkÖq n‡q‡Q| GmKj 
cwieZ©‡bi A‡bK¸‡jv‡K †UKmB Ges Kvh©Ki Ki‡Z GUzAvB Z_¨wfwËK cwjwস ms¯‹vi Gi Rb¨ c`‡ÿc MÖnY K‡i‡Q|  miKvwi †mevq 
D™¢ve‡b evsjv‡`‡ki †bZ…Z¡ AvšÍR©vwZKfv‡e m¦xK…Z n‡q‡Q| gvjØxc Ges f~Uvb miKvi Zv‡`i wbR¯̂ D™¢vebx j¨ve+ ‰Zwi mnRZi Ki‡Z 
GUzAvB  Gi mv‡_ GK‡Î ÔAswk`vwi‡Z¡i wfwË‡Z cÖwkÿYÕ Gi Av‡qvRb K‡i‡Q hv mvD_-mvD_ †Kv-Acv‡ik‡bi GK D¾j „̀óvšÍ| 
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MYZvwš¿K kvmb e¨e ’̄vcbvq RbMণ-B RbcÖwZwbwa wbe©vwPZ K‡i _v‡Kb| †m‡ÿ‡Î RbMYÕ‡K  wKfv‡e DËg ‡mev cÖ̀ vb Kiv hvq Zv 
RbcÖwZwbwaivB wewfbœ AvBb-Kvbyb cÖYqন K‡i _v‡Kb| †mLv‡b RbMY wKfv‡e DËg †mev cv‡eb †m welqwUi w`‡K jÿ¨ ivL‡Z n‡e|    

eZ©gv‡b bZzb bZzb D™¢vebxi gva¨‡g †mev mnRxKiY K‡i †mev MÖnxZv‡`i †mev cÖ̀ vb Kiv n‡”Q| GB †mev cÖ̀ vb cÖwµqv wewfbœ 
AvBb-Kvby‡bi mv‡_ ÎæwU�ণ � _vK‡Z cv‡i| †mev cÖ̀ vbKvix Ges ‡mev MÖnYKvix g‡a¨ GK ai‡Yi Am ‘̄wó Av‡Q| †mev cÖ̀ vbKvix hLb 
Ab¨‡ÿ‡Î †mev MÖnY Ki‡Z hv‡”Qb ZLb wZwb †mev cÖ̀ v‡bi welqwU Dcjwä Ki‡Z cvi‡Qb| GB †mev cÖ̀ vbKvix hw` ‡mev MÖnxZvi `„wó‡Kvণ 
†_‡K wPšÍv K‡i Zvn‡j GB Amš‘wó `~i Kiv m¤¢e n‡e| GB Amš‘wó `~ixKi‡Y, cÖRvZ‡š¿i Kg©Pvix wnmv‡e Avgv‡`i GKwU wekvj `vwqZ¡ 
i‡q‡Q| eZ©gv‡b †mev MÖwnZv‡`i Am‡šÍvl `~ixKi‡Y D™¢vebx cÖwµqvi gva¨‡g RbMY‡K ¯̂ímg‡q, ¯̂íLi‡P, ¯̂íwfwR‡U †mev ‡`qv n‡”Q| 
GwU evsjv‡`‡k eZ©gvb miKv‡ii 1g D‡`¨vM, A_¨v©r †mev cÖvwß‡Z RbMYÕ‡K GKwU myweavRbK RvqMvq †bqvi Rb¨ c×wZMZ/AvBbMZ ev 
Ab¨vb¨ cÖwZeÜKZv `~i K‡i D™¢vebx cÖwµqvi gva¨‡g RbM‡Yi †`vo‡Mvivq †mev †cŠuQv‡bvi gnr D‡Ï‡k¨B n‡jv GUzAvB Gi g~j `k©b| 

 
B‡Zvg‡a¨ gvV ch©v‡q A‡bK wefvMB wewfbœ D™¢vebxi gva¨‡g †mev mnRxKiY K‡i‡Q| hvi mydj eZ©gv‡b RbMY †c‡Z ïiæ 

K‡i‡Q| Z‡e wKQz wKQz wefvM i‡q‡Q Zv‡`i cÖ‡Póv gvV-ch©v‡q m‡šÍvlRbK bq g‡g© cÖZxqgvb n‡q‡Q| †`‡ki AMÖMwZ Ges mg„w×i Rb¨ 
D™¢vebx cÖwµqv LyeB ¸iæZ¡c~Y©| me©‡kl, G g‡g© AvnŸvb KiwQ mKj‡K, ÒAvgv‡`i R‡b¥i mgq Avgiv evsjv‡`kÕ‡K †hfv‡e †c‡qwQjvg, 
Avgv‡`i g„Zz¨i mgq †hb Avgiv Av‡iv my›`i  DbœZ evsjv‡`k †i‡L †h‡Z cvwi| g„Zz¨i mgq †hb Avgv‡`i g‡b nq evsjv‡`‡k Rb¥ MÖnY K‡i 
Avwg ab¨ n‡qwQ, Avgvi Rxeb ab¨ n‡q‡Q|Ó 

 

RvwZi RbK e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi ‡mvbvi evsjv Movi cÖZ¨‡q gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi wWwRUvj evsjv‡`k Movi 

j‡ÿ¨ Ges iæcKí-2021 ev Í̄evq‡b GUzAvB ‡cÖvMÖvg, cÖavbgš¿xi Kvh©vjq D‡jøL‡hvM¨ f~wgKv cvjb K‡i Avm‡Q| 
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নাগিরক �সবায় উ�াবন 

জনাব �মাঃ জাকীর �হােসন 

অিতির� িবভাগীয় কিমশনার ( উ�য়ন ও আইিস�) 

 �াচীন কাল হেত চেল আসা জ�ল �িম �ব�ােক সহজীকরেণর মা�েম নাগিরক �সবার মােনা�য়েনর লে�� ত�র িনেদ �শনায় রাজশাহী 

িবভােগ �বশ িক� উ�াবন কায ��ম গত ৩ বছর আেগ �থেক �� হয় ।  বাংলােদশ �লাক �শাসন �িশ�ণ �কে�র সহায়তায় িবভাগীয় কাইেজন 

সে�লেনর মা�েম রাজশাহী িবভােগর সকল সহকারী কিমশনার (�িম) �দরেক তার িনজ কম ��েল িবিভ� �� �� ইেনােভশন �ক� হােত �নবার 

পরামশ � �দান, গতা�গিতক মিনটিরং ও িনয়�েণর বাইের িবভাগীয় কিমশনােরর সােথ সহকারী কিমশনার (�িম)গেণর সরাসির �যাগােযাগ ও �িম 

অিফস�েলা আ�িনকায়ন করার লে�� �আর �থেক বরা� �দানসহ িন�িলিখত কায ��ম �হণ করা হয়:  

 (ক) লালসা�েত ব�ধাই�ত িনধ �ািরত ফরেমর �রিজ�ার সংর�ণ। )খ(  �িব�� �রকড ��ম �তরী হেয়েছ। (গ) সহকারী কিমশনার 

(�িম)গণেক িনয়িমত �িশ�ণ। (ঘ)  উ�াবনী উে�াগ িবষেয় কম �শালা। (ঙ)  (িনয়িমত রাজ� কম �চারীেদর �িশ�ণ। )চ(  �িম �সবা স�াহ পালন ।  

)ছ(  সহকারী কিমশনার (�িম)’র সরাসির �াহেকর িনকট উপি�িত িনি�ত করা হে� ।  )জ(  কায �কর পিরদশ �েনর মা�েম স�কভােব �সবা�দান 

িনি�ত করা হে�।  )ঝ(  ইেনােভশন িবষেয় সরাসির ��েপাষকতা।  )ঞ(  �� �ড� �াপন।  )ট(  অনলাইেন �িম �সবা। (ঠ)  িস� �েজন চাট �ার 

�াপন। (ড) গণ�নানী এিস�া� সরাসির �হণ করেছন। (ঢ) �ফস�ক ও �মাবাইেলর মা�েম অিভেযাগ �হণ ও িন�ি�। (ণ) িলফেলট িবতরণ। (ত) 

এিস�া� অিফেসর আি�নায় ি�েভশ ির�েমর �ব�া িনেয়েছ। (থ) িমউেটশেনর আেবদন সরাসির এিস�া� �হণ করেছ ফেল �ন�িত কম হে�।  

 

 

‘Innovation Award �দান 

� নং বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম ও পদবী উ�াবনী উে�ােগর িশেরানাম �জলা 

১ ২ ৩ ৪ 

১ �মা: �তৗিফক আল মাহ�দ 
অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�), নােটার 

অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�), এর 
আদালেতর িবিবধ মামলা ��ত িন�ি�করণ 

নােটার 

২ �েদশ �মার দাস 
সহকারী পিরচালক, (ইি�:) িবআর�এ, চ�পাইনবাবগ� 

�াইিভং লাইেস� �ি�য়া সহজীকরণ চ�পাইনবাবগ� 

৩ �মাহা�দ শাহাদৎ �হােসন িসি�কী 
উপেজলা �িষ স�সারণ অিফসার, �বল�িচ, িসরাজগ� 

�ত �িষ ও ত�েসবা প�িত িসরাজগ� 
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৪ �মা: শাহাদাত �হােসন কিবর 
সহকারী কিমশনার (�িম), পবা, রাজশাহী 

�সবা�খী ও জনবা�ব �িম �ব�াপনা 
িবিনম �ােণ ইিতবাচক পিরবত�েনর পেথ 

অ�যা�া 

রাজশাহী 

৫ ডা: �গােপ�নাথ আচায � 
উপেজলা �া�� ও পিরবার পিরক�না অিফসার, ��য়া, 

রাজশাহী 

কিমউিন�েত মা ও িশ� �া�� �সবা রাজশাহী 

৬ �মা: আরাফাত রহমান 
সহকারী কিমশনার (�িম), ব�ড়া সদর, ব�ড়া 

িমস �কস িন�ি� সহজীকরণ ব�ড়া 

৭ �েফসর মহা: হিব�র রহমান 
 অ��, রাজশাহী কেলজ 

অন-লাইেন ভিত� এবং ছা�-ছা�ীেদ সকল 
ত� অন-লাইন িসে�েম 

 রাজশাহী 

৮ �মা: আেনায়ার ইমাম 
উপেজলা িনব �াহী অিফসার,নি��াম, ব�ড়া 

িডিজটাল প�িতেত িবিভ� ভাতা �দান ব�ড়া 

৯ �হা: শওকাত আলী 
সহকারী কিমশনার (�িম), পাবনা সদর, পাবনা 

 

িমস �কস িন�ি� সহজীকরণ ও ��ি� 
�বহােরর মা�েম জনেভাগাি� লাঘব 

পাবনা 

১০ �মা: িলয়াকত আলী �শখ 
সহকারী কিমশনার (�িম), ��য়া,রাজশাহী 

 

�ফস�কর মা�েম �িম �সবা �দান রাজশাহী 

১১ জনাব �মা: আ�ল কালাম আজাদ 
সাংবািদক �থম আেলা, রাজশাহীর �িতিনিধ 

জনবা�ব �িম অিফস/সাংবািদকতার জ� রাজশাহী 

১২ জনাব সরকার অসীম �মার 
সহকারী কিমশনার (�িম), নােচাল, চ�পাইনবাবগ� 

উ�াবনী পাইলট উে�াগ 
 

চ�পাইনবাবগ� 

১৩ জনাব �লতান আ�ল হািমদ 
অিতির� িবভাগীয় কিমশনার 

(উ�য়ন ও আইিস�), রাজশাহী িবভাগ। 

�ম�র রাজশাহী িবভাগ 

১৪ �জলা �শাসন 
পাবনা 

�ফস�েকর মা�েম �ত নাগিরক সম�া 
সমাধােন ��া� �ি�কারী �িত�ান 

পাবনা 

১৫ উপেজলা �শাসন 
মহােদব�র, নওগ� 

�ানীয় উ�াবনী উে�াগ 
 

নওগ� 

১৬ উপেজলা �শাসন 
��তলাল, জয়�রহাট 

�ানীয় উ�াবনী উে�াগ 
 

জয়�রহাট 

১৭ �জলা �শাসন 
ব�ড়া 

�ফস�েকর মা�েম �ত নাগিরক সম�া 
সমাধােন ��া� �ি�কারী �িত�ান 

ব�ড়া 

িবভাগীয় ইেনােভশন �ম/সােক�ল গঠন 

১. িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী    -আহবায়ক 
২. অিতির� উপ মহা �িলশ পিরদশ �ক, রাজশাহী �র�   -সদ� 
৩. পিরচালক, �ানীয় সরকার িবভাগ, রাজশাহী    -সদ� 
৪. �জলা �শাসক (সকল), রাজশাহী িবভাগ    -সদ� 
৫. �ধান �েকৗশলী, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন    -সদ� 
৬. অিতির� পিরচালক, �িষ স�সারণ অিধদ�র, রাজশাহী অ�ল  -সদ� 
৭. অিতির� �ধান �েকৗশলী, �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র, রাজশাহী -সদ� 
৮. উপ পিরচালক, মৎ� অিধদ�র, রাজশাহী    -সদ� 
৯. উপ পিরচালক, �ািণ স�দ অিধদ�র, রাজশাহী   -সদ� 
১০. উপ পিরচালক, মা�িমক ও উ� িশ�া, রাজশাহী অ�ল   -সদ� 
১১. উপ পিরচালক, �াথিমক িশ�া, রাজশাহী অ�ল   -সদ� 
১২. অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (উ�য়ন ও আইিস�), রাজশাহী িবভাগ -সদস সিচব 
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রাজশাহী িবভাগীয় ইেনােভশন �েমর ২০১৭-১৮ অথ � বছেরর উ�াবনী কম �পিরক�নাস�হ �ণয়ন: 

�: 
নং 

��ািবত িবষয় বা�বায়নকাল দািয়��া� কম �কত�া �ত�ািশত ফলাফল 
(কাজ� স�� হেল 

পিরমাণগত বা �নগত 
কী পিরবত�ন আসেব) 

পিরমাপ (�ত�ািশত 
ফলাফল অজ�ন হেয়েছ 
িকনা তা পিরমােপর 

মানদ�) 

��র তািরখ সমাি�র 
তািরখ 

১ উ�াবন িবষয়ক  
�িশ�ণ  

(০২ � �ােচ কমপে� 
৬০ জন কম �কত�া) 

�লাই’১৭ �ন’১৮ অিতির� িবভাগীয় 
কিমশনার (আইিস�) 

�� ও জবাবিদিহতা 
�লক �সবা �দান করা  

ন�ন প�িতেত �সবা �দান 
সং�া� অিফস আেদশ, 

সনদ ও রিশদ 

২ �িত বছর এক� কের 
িবভাগীয় পয �ােয় 

ইেনােভশন সােক�েলর 
আেয়াজন 

�লাই’১৭ �ন’১৮ অিতির� িবভাগীয় 
কিমশনার (আইিস�) 

িবভাগীয় পয �ােয় 
ইেনােভশন সােক�েলর 
আেয়াজন স�� করা 

িবভাগীয় পয �ােয় 
ইেনােভশন সােক�েলর উপর 

�িতেবদন 

৩ ১। �জলা ও উপেজলা 
পয �ােয় সকল ইেনােভশন 
�মেক সি�য়করণ ও 

�িত মােসর সভা 
িনি�ত করণ 

২। িবভাগীয় পয �ােয় 
কমপে� ৩ � সভা 

আেয়াজন করা 

�লাই’১৭ �ন’১৮ সংি�� সহকারী 
কিমশনার (আইিস�) 

অধীন� সকল 
ইেনােভশন �েমর 

িনয়িমত সভা আেয়াজন 
করা 

অধীন� সকল ইেনােভশন 
�েমর িনয়িমত সভার 

কায �িববরণী ও ফেলাআপ 

৪ এ িবভােগর কম �কত�ােদর  
উ�াবেনর �ী�িত �দান 

এবং ইেনােভশন 
সােক�েল কমপে� ০৩ 

জন কম �কত�ােক 
এ�াওয়াড � �দান করা 

�লাই’১৭ �ন’১৮ সংি�� সহকারী 
কিমশনার (আইিস�) 

উ�াবনী উে�ােগর 
�ী�িত �দােনর মা�েম 
কােজ উৎসািহত করা 

�ী�িত �দান করার অিফস  
আেদশ ও অ�া� সংি�� 

কাগজ প�ািদ 

৫ �িত বছর এক� 
ইেনােভশন সং�া� 

�কাশনা ��ত 

�লাই’১৭ �ন’১৮ সংি�� সহকারী 
কিমশনার (আইিস�) 

ইেনােভশন সং�া� 
�কাশনা �তির করা 

�ড়া� �কাশনা 

৬ �িত� �জলায় কমপে� 
০১� কের উ�াবনী 
পাইলট �ক� �হণ  

�লাই’১৭ �ন’১৮ অিতির� িবভাগীয় 
কিমশনার (আইিস�) 
ও অিতির� �জলা 
�শাসক (আইিস�)  

জন�েভ �াগ��, ��তা 
ও জবাবিদিহতা �লক 

�সবা �দান িনি�ত করা 
যােব 

িনধ �ািরত পাইলট �কে�র 
স�নাে� িনিদ �� মানদে�র 

সােথ �লনা�লক 
পয �ােলাচনা 

৭ নাগিরক সম�া 
সমাধােনর �সা�াল 

িমিডয়ার �বহার �ি� 

�লাই’১৭ �ন’১৮ অিতির� িবভাগীয় 
কিমশনার (আইিস�) 
ও অিতির� �জলা 
�শাসক (আইিস�)  

জন�েভ �াগ��, �� ও 
জবাবিদিহতা �লক �সবা 
�দান িনি�ত করা যােব 

�সা�াল িমিডয়ার মা�েম 
আগত অিভেযাগ িন�ি� ও 
উ�য়ন�লক কােজর �চার 

৮ উ�াবনী পাইলট �ক� 
িনয়িমত পিরদশ �ন ও 

মিনটিরং �ি� 

�লাই’১৭ �ন’১৮ অিতির� িবভাগীয় 
কিমশনার (আইিস�) 
ও অিতির� �জলা 
�শাসক (আইিস�)  

জন�েভ �াগ��, �� ও 
জবাবিদিহতা �লক �সবা 
�দান িনি�ত করা যােব 

িনধ �ািরত মানদে�র সােথ 
�লনা�লক পয �ােলাচনা 

৯ ই-�ট�ার চা� �লাই’১৭ �ন’১৮ সংি�� সহকারী 
কিমশনার (আইিস�) 

�েযাজ�ে�ে� �� ও 
জবাবিদিহতা �লক �সবা 

�দান করা যােব 

কায �ালেয়র �ট�ার কায ��ম 
শতভাগ ই-�ট�ােরর 
মা�েম স�� করা 

১০ অনলাইন �রসপ� 
িসে�ম চা� 

�লাই’১৭ �ন’১৮ সংি�� সহকারী 
কিমশনার (আইিস�) 

��তা ও �ততার সােথ 
নাগিরক �সবা�দান করা 

স�ব হেব 

ই-নিথ এবং ই-�মইল, 
এসএমএস ও �ফস�ক এর 
মা�ম আেবদন ও 
অিভেযাগ িন�� করণ 
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 ‘উ�াবন সং�িত িবকােশ �ম�িরং’ 

• মি�পিরষদ িবভাগ ও এ�আই ��া�াম এর সহেযািগতায় ও এ কায �ালেয়র আেয়াজেন এ িবভােগর ০২ � �ােচ ৬০ জন কম �কত�ােক 
�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।  

রাজশাহী িবভােগর �জলাস�েহ  ইেনােভশেনর তািলকা: 

�িমক  �জলার নাম উ�াবনী �ক� �হণকারীর সং�া 

১ রাজশাহী ৪৯ জন 

২ চ�পইনবাবগ� ২১ জন 

৩ নােটার ২০ জন 

৪ নওগ� ১৭ জন 

৫ ব�ড়া ৩৪ জন 

৬ জয়�রহাট ১৪ জন 

৭ পাবনা ১৮ জন 

৮ িসরাজগ� ৫৮ জন 

  সব �েমাট ২৩১ জন কম �কত�া 
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রাজশাহী �জলার ইেনােভশন ও �সা�াল িমিডয়া সং�া� ত� 

জনাব এস.এম. আ�ল কােদর, �জলা �শাসক, রাজশাহী 

 রাজশাহী �জলায় ২০১৩ সাল হেত ইেনােভশন কায ��ম পিরচািলত হেয় আসেছ। �জলা ও উপেজলায় ইেনােভশন �ম গঠেনর ম� িদেয় এ 

কােজর পথ চলা �� হয়। রাজশাহী �জলার ইেনােভশন �ম িনে�া�প ০৮ সদ� িবিশ�।  

 (১) অিতির� �জলা �শাসক, (িশ�া ও আইিস�), রাজশাহী  

(২) অ��, রাজশাহী কেলজ, রাজশাহী  

(৩) সহকারী কিমশনার, আইিস� শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, রাজশাহী  

(৪) িবভাগীয় �েকৗশলী �ফা�, িব�িসএল, রাজশাহী  

(৫) আ�িলক �িষ ত� অিফসার, �িষ ত� সািভ �স, রাজশাহী  

(৬) �জলা িশ�া অিফসার, রাজশাহী 

 (৭) ইনচাজ�, বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল, আ�িলক কায �ালয়, রাজশাহী  

(৮) সহকারী ��া�ামার, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, রাজশাহী। 

 �িত মােস ইেনােভশন �েমর সভার আেয়াজন করা হয়।  

 

ইেতামে� রাজশাহী �জলার িবিভ� দ�র হেত �বশ িক� ইেনােভশন আইিডয়া পাওয়া যায়। ত�ে� : 

 

০১. জনাব �মা: িলয়াকত আলী, সহকারী কিমশনার (�িম), ��য়া, রাজশাহী এর “�সা�াল িমিডয়ার মা�েম নাগিরক সম�ার সমাধান” 

০২. জনাব �রািতকা সরকার, সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় পাসেপাট � ও িভসা অিফস, রাজশাহী এর  “নাগিরকেদর �মিশন িরেডবল পাসেপাট � এবং 

�মিশন িরেডবল িভসা �দােনর মে� িডিজটাল কায ��ম �হণ” 

০৩. জনাব �মা: আরাফাত িসি�কী, উপেজলা মৎ� কম �কত�া, তােনার, রাজশাহী এর “নদী তীরবত� �িমহীন  �বকারেদর খ�চায় মাছ চাষ ��ি� 

হ�া�র এবং বা�বায়েনর মা�েম �াবল�ীকরণ” 

০৪. ডা. �মা: সাঈ�ল হক, উপেজলা �া�� ও পির: পিরক�না কম �কত�া, ��য়া, রাজশাহী এর“Maternal  and Child Health in 

community” অ�তম। 

 

 এ সকল ইেনােভশেনর মে� “নদী তীরবত� �িমহীন �বকারেদর খ�চায় মাছ চাষ ��ি� হ�া�র এবং বা�বায়েনর মা�েম �াবল�ীকরণ” 

আইিডয়া� �ধানম�ীর কায �ালয় হেত �র�ত হয়।  

  এ ছাড়াও উপেজলা �শাসন হেতও ইেনােভশেনর উে�াগ �হণ করা হে� যােত কের জনসাধারণেক আেরা সহেজ, কম সমেয় সকল �সবা 

�দান করা স�বপর হয়। �যমন :  

(১) িভ.িপ �কস নবায়ন সহজীকরণ,  

(২) সরকাির �� �-�গা�ী জনগণ সািব �কভােব িপিছেয় থাকায় আইিস� ��ে� তােদর �িশ�ণ �দােনর মা�েম দ� জনবল িহেসেব গেড় �তালা, 

(৩) জলবা� পিরবত�ন ও �িতেরােধ সমি�ত সবিজ খামার ও মৎ� অভয়ার� �তরী, 
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(৪) ভািম � কে�া� উৎপাদন ও ভা� �ক�াল �লয়াের সবিজ উৎপাদন,  

(৫) জনসাধারেণর রে�র �প িচি�ত কের তােদর নাম, �কানা ও �মাবাইল ন�র ওেয়ব �পাট �ােল �দান,  

(৬) হাট-বাজার ও জলমহাল �ব�াপনা,  

(৭) �মাবাইল �াংিকং এর মা�েম ছা�-ছা�ীেদর মােঝ উপ�ি�র টাকা �দান ইত�ািদ,  

(৮) গভ �বতী মােয়েদর িশ�র মানিসক �া�� িবকাশ,  

(৯) িশ� �া�� িবষয়ক পরামশ � �দান,  

(১০) িবিভ� �ি�কর খাবার �হণ,  

(১১) গভ �কালীন িবিভ� ধরেণর িবপদ/ সম�া স�েক� পরামশ � �দান।  

(১২) উপেজলা �িম অিফস হেতও �বশ িক� ইেনােভশেনর উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। 

(১৩) িমসেকস �সবা�াি� সহজীকরণ এবং যথাযথ �নানীর মা�েম �ত �কস িন�ি� ও জন হয়রািন �রীকরণ অনলাইেনর মা�েম �িম সং�া� 

যাবতীয় �সবা �দান,  

(১৪) খাস ��র ইজারা �দান অনলাইেনর মা�েম স�াদেনর লে�� �েয়াজনীয় সফটওয়�ার ��তকরণ,  

(১৫) �রিজ�ার-১৪ (�ানীয় তদে�র �রিজ�ার) অেটােমশেনর মা�েম স�ক সমেয় তদ� �িতেবদন �াি� িনি�তকরণ,  

(১৬) এক� ��রেক ব��খী �বহার কের অিধক �নাফা অজ�েনর মা�েম �াবল�ী হওয়া,  

(১৭) মা�র টােন নামক গণ�নানী কে� নামজারী �নানী �হণ ও িন�ি�,  

(১৮) হাট বাজােরর চাি�না িভ� একসনা বে�াব� নবায়ন �ি�য়া সহজীকরণ ইত�ািদ। 

�সা�াল িমিডয়া কায ��ম (�ফস�ক) 

 �জলা �শাসন রাজশাহী নােমর �ফস�ক �পইজ �খালা হেয়েছ। 

 �জলা �শাসক, রাজশাহী মেহাদেয়র সকল সভার ত�, �হীত কায ��ম উ� �পইেজ আপেলাড করা হেয় থােক।  

 সাধারণ জনগণ তােদর �য �কান সম�ার কথা �ফস�ক �পইেজ �পা� িদেল তার সমাধান �ততার সােথ �হণ করা হেয় থােক। 

সহকারী কিমশনার (�িম), পবা, রাজশাহী �সা�াল িমিডয়ার মা�েম জনগেণর �িম সং�া� সম�ািদর সমাধান এর পদে�প �হণ করেছন।  
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চ�পাইনবাবগ� �জলাধীন ইেনােভশন ও �সা�াল িমিডয়া সং�া� ত� 

জনাব �মাঃ মাহ��ল হাসান, �জলা �শাসক, চ�পাইনবাবগ� 

 

বতম �ান সরকার িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ©v�ণর মা�েম জনগণেক কাি�ত �সবা �দােন �িত�িতব�।  িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ©v�ণর 

অ�তম প�া হেলা ইেনােভশন। কারণ ইেনােভশেনর মা�েম যাবতীয় �সবা �ততার সােথ �দান করা হয়।  ফেল নাগিরক তার কাি�ত রা�ীয় �সবা 

পায়। এজ� �জলা ও উপেজলা পয©v�য়র সকল সরকাির দ�রেক ইেনােভশেনর মা�েম �সবা �দান সহজীকরণ �ি�য়ার মা�েম বা�বায়েন করেত 

হেব। এছাড়া এ�আই ��াগাম, �ধানম�ীর কায �ালয়, ঢাকা �থেক িবিভ� সমেয় �া� িনেদ �শনা �মাতােবক কায � স�াদন অ�সরণ করা হয়।  

 

১)   নামজাির �ি�য়া সহজীকরণ:   

 

�েব �র সম�া :  নামজািরর সােথ স�ৃ� জনগণ সাধারণত স�ক সমেয় ত� জানেত পােরন না। ফেল দালালেদর চ�াে� নানা�খী 

হয়রািনর িশকার হয়। �নানীর তািরখ পিরবত�ন হেলও সংি�� �ি�গণ জানেত পােরন না। নামজাির সং�া� �ি�য়া স�েক� সাধারণ জনগণ 

অবিহত নয় ইত�ািদ সম�া িব�মান থাকায় জনগণ তার কাি�ত �সবা �থেক বি�ত হেতা। 

 

সমাধান �ি�য়া: অনলাইেন আেবদন স��করণ, সফটওয়াের ডাটা এি�করণ, এসএমএস �দান ও �নািনর তািরখ জানােনা, ইউএলএ-

�দর অ�ালাম � এসএমএস �দান করা হয়। ��াব/�িতেবদন �াি�র পর �ড়া� আেদশ এবং নামজাির িফ এস,এম,এস এর মা�েম আেবদনকারীেক 

অবিহত করা হয়। এ �ি�য়া চা� হওয়ার ফেল জনগণ ঘের বেসই যথাসমেয় নামজািরর ত� জানেত পারেছন এবং �ত তার চািহদা �মাতােবক 

�সবা পা��ন । 

 

2)   অিডও �রকিড �ং এর মা�েম �িম �সবা সহজীকরণ:  

 �েব �র সম�া : �সবা �� স�েক� স�ক ধারণা না থাকা, �িম উ�য়ন কর �দান স�েক� সেচতন না হওয়া, �কান কাজ �কাথায় করেত 

হেব তা না জানা,  �সবা �ি�য়া ��করেণর অভাব, দালালেদর �দৗরা� ইত�ািদ সম�া িব�মান িছল। 

সমাধান �ি�য়া : �িম অিফেসর িবিভ� �সবা �ি�য়া ও �সবা�� স�েক� �ী� ��ত করা হেয়েছ। বাংলােদশ �বতার, রাজশাহী’র 

সহেযািগতায় অিডও �রকিড �ং ��ত�ব �ক নােচাল উপেজলার সকল �িম অিফস, �রল ��শন ও পাবিলক ��েস ি�কােরর মা�েম �চার করা 

হেয়েছ। �সবা �হীতােদর মে� সেচতনতা �ি�র ফেল �কান অিফেস, �কান �ি�য়ায়, কত �সবা�ে�, িক কাজ হেব তা িনি�ত করা স�ব হেয়েছ। 

এর ফেল সকল ��িণ-�পশার �সবা �হীতাগণ �ানার/সাইন �বাড � না পেড়ও সহেজই �িম সং�া� জ�ল িবষয় উপলি� করেত পারেবন। 

 

৩)   সরকাির �াথিমক িব�ালেয়র িশ�কেদর এক মােসর মে� �পনশন ও �া�ই� িন�ি�করণ : 

�েব �র সম�া : িশ�কেদর সনদপ�, সািভ �স�ক ও অ�া� কাগজপ� সং�া� �ল�� এবং �পনসন িন�ি�র �কান িনধ �ািরত সময় না 

থাকায় �পনশন �দান করেত ছয় মাস হেত এক বছর পয ��  �লেগ যায়। 

সম�ার সমাধান: িশ�কেদর �ণ �া� ডাটা �বইজ �তির কের অবসেরর ৩ মাস আেগই িশ�কেদর �মাবাইেল এস,এম,এস এর মা�েম 

অবিহত করা হয়।  িশ�ক তার �েয়াজনীয় সকল কাগজ-প�ািদ উপেজলা িশ�া অিফসার বরাবর দািখল করেবন, অবসেরর ৩০ িদন আেগই িশ�ক 
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�ল সনদপ� উপেজলা িশ�া অিফসারেক �দখােবন এবং উপেজলা িশ�া অিফসার যাচাই করেবন। পরবত� সাত িদেনর মে� উপেজলা িশ�া 

অিফসার, িহসাবর�ণ অিফেসর সােথ সম�য় কের �জলা �াথিমক িশ�া অিফেস ফাইল পাঠােবন এবং পরবত� সাত িদেনর মে� �জলা �াথিমক 

িশ�া অিফসার িবষয়� িন�ি� করেবন। �েয়াজেন �জলা �াথিমক িশ�া অিফসার উ��তন কত�পে�র িনকট পাঠােবন।  পিরেশেষ �মাবাইেল 

এস,এম,এস এর মা�েম সংি�� িশ�কেক জানােবন। ফেল �সবা �হীতার সময় ও অেথ �র অপচয় �’�ই কম হেব । 

৪)  �ট-�ািগং ��ি�:- �ট-�ািগং ��ি�র মা�েম িনরাপদ িবষ�� ও র�ানীেযা� আেমর উৎপাদন স�ব হেয়েছ। �ট �ািগং বলেত ফল গােছ 

থাকা অব�ায় িবেশষ ধরেণর �াগ �ারা ফলেক আ�ত  করােক �ঝায় এবং এর পর �থেক ফল সং�হ করা পয �� গােছই লাগােনা থােক �াগ�।  

�ােগর �বহার:  রিঙন আেমর জ� এক �র িবিশ� সাদা �াগ এবং  অ� �য �কান আেমর জ� �ই �র িবিশ� বাদািম রংেয়র �াগ 

�বহার করেত হেব।  িবেশষভােব উে�� �য, �ই �র �� বাদামী রংেয়র �াগ �য �কান আমেক রিঙন অথ �াৎ হ�দ করেত পাের। 

 �ািগং করার সময়:  আগাম ও ম�ম জাত�িলর জ� ��র বয়স ৩৫ �থেক ৫৫ িদন,   ফজিল, আি�না ও �গৗড়মিত আেমর জ� ��র 

বয়স ৬৫ িদন। �ািগং করার সময় আম�িলর ওজন জাতেভেদ ৭০ �থেক ১৪০ �াম হেত হেব। 

�ািগং করার �েব � �য কাজ�িল করা জ�ির: �ািগং করার �েব �  আম�িলেক কীটনাশক ও ছ�াকনাশক একে� িমিশেয় �� করেত হেব। 

এরপর আম�িল ভালভােব �িকেয় �গেল তারপর �ািগং করেত হেব।  আেমর গােয় মরা ও �কনা আম, উপপ�, ��েলর অংশিবেশষ �লেগ থাকেল 

বা �ািগং করেত অ�িবধার �ি� হেল তা পির�ার করেত হেব।   �ােগর উপেরর অংশ �ই পা�� হেত ভ�জ করেত করেত মাঝ বরাবর আসেত হেব।  

এরপর সং�� তার �ারা ভালভােব �িড়েয় িদেত হেব।   �কান অব�ায় �যন পািন বা অ� িক� �েবশ করেত না পাের। 

�ট-�ািগং ��ি� �বহার করার কারণ:  বালাইনাশেকর �বহার কমেব ৭০ �থেক ৯০ ভাগ।  মা�  ৩ বার �� করা �েয়াজন হেব। �কান 

ধরেণর �ি�য়াজাতকরণ ছাড়াই িবেদেশ র�ানী করা যােব। সবেচেয় কম খরেচ উৎপাদন করা যােব িনরাপদ ও িবষ�� আম। সংর�ণকাল �ি� 

পােব জাতেভেদ ১০ �থেক ১৪ িদন পয ��। সাধারণ তাপমা�ায় �রেখ সংর�ণ এবং খাওয়া যােব। 

 

৫) �সা�াল িমিডয়া : 

�েব �র সম�া: �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র কায ��ম স�েক� সাধারণ মা�েষর মে� �� ধারণা িছল না। 

�ফস�ক �পেজর মা�েম �সবা �দান: ��ি�র উৎকেষ �র এই �েগ �সা�াল িমিডয়া (�ফস�ক) এক� অত�� ����ণ � ও জনি�য় 

�যাগােযাগ মা�ম। বা�িববাহ �িতেরাধ, মাদক�ে�র িনয়�েণ ����ণ � ত� �ফস�েকর মা�েম �াি� ও তৎে�ি�েত �েয়াজনীয় পদে�প �হণ 

করা হয় এবং �হীত �ব�া �ফস�েকর মা�েম জািনেয় �দয়া হয়। উ�য়ন�লক কম �কাে�র ত� জনসাধারণেক জানােনা হয় এবং এ সং�া� তােদর 

অিভেযাগ/পরামশ � পাওয়া �গেল �স মেত যথাযথ �ব�া �নয়া এবং �হীত �ব�া তােদরেক জািনেয় �দয়া হয়। এর মা�েম নাগিরক সমাজেক 

সরকােরর �সবা �দানকারী দ�েরর সে� স�ৃ� কের জনগেণর িবিভ� নাগিরক সম�া �সা�াল িমিডয়ার মা�েম সমাধান ও িন�ি� করা হে�।  
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bIMuv �জলার ইেনােভশন  সং�া� ত�ািদ 

জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান, �জলা �শাসক, নওগ�  

�ে�া�ের �াম আদালত 

¯’vbxq miKvi শাখা, �জলা �শাস�কর কাযালয়, নওগ� MÖvg Av`vjZ MVb I Gi e¨envi msµvšÍ ÔÔ cÖ‡�াvË‡i MÖvg Av`vjZ ÕÕ cyw¯ÍKv cÖKvk I 

A¨v‡Ûªv‡qW �াটdi‡g MÖvg Av`vjZuÕÕ bv‡g A¨vcm ˆZix করা হয়|  

B‡bv‡fk‡bi weeiY t Rbve †gvnvt Avãyi iwdK, DccwiPvjK, ’̄vbxq miKvi, bIMuv iwPZ ÔÔcÖ‡kèvË‡i MÖvg Av`vjZÕÕ eBwU MÖvg Av`vjZ 

wb‡q e¨w³ D‡`¨v‡M GKgvÎ eB| GwUB GKgvÎ eB hv‡Z MÖvg Av`vjZ AvBb I wewagvjv‡K mnR K‡i mKj †kªwYi gvby‡li †evaMg¨ K‡i 

†Zvjv n‡q‡Q| AvB‡bi fvlv mywbw`©ó KvVv‡gve× Ges mywbw`©ó fvlvq iwPZ| †h Kvi‡Y mvaviY wkwÿZ gvby‡li c‡ÿ eBwU  AvZ¥ ’̄ Kiv KwVb 

| ZvQvov wewfbœ welq wewÿßfv‡e ejv _vKvq m¦í wkwÿZ gvbyl Zv eyS‡Z e¨envi Ki‡Z cv‡i bv| mvaviYZ †`Lv hvq †h, MÖvg Av`vj‡Zi 

Kvh©µg BDwbqb cwil‡` cwiPvwjZ nq Ges ¯̂í wkwÿZ RbMY BDwbqb cwil‡`i MÖvg Av`vj‡Z wePv‡ii Rb¨ Øvi ’̄ nb| G mKj mvaviY 

gvby‡li mn‡R †evSv I e¨env‡ii Rb¨ Dc‡hvMx GKwU eB LyeB cÖ‡qvRbxq wQj| wkïiv †h iƒc cÖ‡kè I DË‡ii gva¨‡g wkL‡Z Pvq| D³ 

c×wZ e¨envi K‡i mgMÖ AvBb I wewagvjv‡K Dc ’̄vcb Kiv n‡q‡Q hv GKwU Abb¨ D‡`¨vM Ges AZ¨šÍ Kvh©Ki c×wZ | MÖvg Av`vjZ 

Kvh©Ki †nvK cÖwZwU e¨w³B Zv Pvq| wKš‘ Zv Kxfv‡e Kvh©Ki n‡e Ges Kvh©Ki Kivi c‡_ evavmg~n Kx Kx Zv Luy‡R †ei Kiv Ges Zv 

mgvav‡bi D‡`¨vM Lye Kg Kg©KZ©vB K‡i‡Qb| D³ Kg©KZ©v welqwU ch©v‡jvPbv K‡i †`‡L‡Qb †h, MÖvg Av`vjZ Kvh©Ki Kivi c‡_ AvBb I 

wewagvjv m¤ú‡K© BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb, †gg¦vi I RbM‡Yi aviYv A¯có| Gi KviY (1) AvBb I wewagvjv †h mgwb¦Ziƒ‡c Abyave‡bi 

AÿgZv (2) Av`vjZ cwiPvjbvi avcmg~n mnRfv‡e I mgwb¦Ziƒ‡c Dc ’̄vwcZ bv _vKv Ges (3) MÖvg Av`vj‡Zi GLwZqvi Abyhvqx 

`Ûwewai Abyev‡`i Afve| Rbve †gvnvt Avãyi iwdK, DccwiPvjK, ’̄vbxq miKvi, bIMuv iwPZ ÔÔ cÖ‡kèvË‡i MÖvg Av`vjZ ÕÕ cyw Í̄Kv iPbv 

K‡i‡Qb Ges Zv †gvevBj I U¨v‡e e¨envi Dc‡hvMx K‡i Android Platform ( Gram adalat  bv‡g ) Upload K‡i‡Qb| GLv‡b 

Kg©KZ©v MÖvg Av`vjZ AvBb I wewagvjvi mnR Abyaveb, Av`vjZ cwiPvjbvi avcmg~‡ni mnR Dc¯’vcb Ges `Ûwewai mwVK Abyaveb Ges 

Gme welqmg~n‡K mnR cÖvwß‡K AMÖvwaKvi w`‡q‡Qb| Kg©KZ©vi D‡Ïk¨ nj MÖv‡gi mvaviY m¦í wkwÿZ gvbyl, BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb 

I ‡gg¦viMY hv‡Z AvBb I wewagvjv‡K mn‡R eyS‡Z cv‡i Zvi e¨e ’̄v Kiv | GKB m‡½ `Ðwewai mswkøó avivmg~‡n cÖ̀ Ë kvw Í̄ cÖ̀ v‡bi 

GLwZqvi m¤ú‡K© hv‡Z fzj aviYvi m…wó bv nq Zvi e¨e ’̄vKiY| Av`vjZ hv‡Z Av`vjZ cwiPvjbvq AvBb wb‡ ©̀wkZ Avewk¨K avcmg~‡n 

†Kvb fzj bv K‡ib †mwU wbwðZ Ki‡ZI wZwb Zvi D‡`¨vM ev Í̄evqb K‡i‡Qb| জনাব রিফক Ggb GKwU welq wb‡q wPšÍv I KvR 

K‡i‡Qb hv mvavibZt Ab¨iv K‡ib bv| mKj gvbyl-B e‡j _v‡Kb †h, MÖvg Av`vjZ Kvh©Ki Kiv `iKvi | wKšÍy MÖvg Av`vj‡Z wK mgm¨v 

i‡q‡Q, †Kb Zv Av ’̄v cvqbv, BDwc †Pqvig¨vb, †gg¦vi, mwPe †Kb AvBbx c×wZ AbymiY Ki‡Qb bv ev Av‡`Š AbymiY Ki‡Qb wK bv G 

welq¸‡jv wb‡q †KD KvR K‡ib wb| g‡bvbxZ Kg©KZ©v welqwU wb‡q Mfxifv‡e KvR Kivi †Póv K‡i‡Qb| wZwb Ggb KvR K‡i‡Qb hv Ab¨iv 

K‡ib bv| wZwb Ggbfv‡e K‡i‡Qb hv c~‡e© Kiv nqwb| wZwb wWwRUvj I GbvjM Dfq c×wZB e¨envi K‡i‡Qb| Zvi G D‡`¨vM Abb¨ | 

GQvov ewY©Z D‡`¨v‡Mi b¨vq Av‡iv A‡bK D‡`¨vM G †Rjvq Pvjy Av‡Q| c~e©Zb mKj Kg©̄ ’‡j Zvi Giƒc Kv‡Ri m¦vÿi Av‡Q| B‡bv‡fkb 

Kvh©µg ïiæi c~‡e©i Ae ’̄v : RbMY MÖvg Av`vj‡Zi ÿgZv I GLwZqvi Ges c×wZ m¤ú‡K© cy‡ivcywi Rvb‡Zb bv| bv Rvbvi Kvi‡Y Zvi 

†QvU LvU Aciv‡ai wel‡q †Rjv m`‡i ‡dŠR`vix Av`vj‡Z gvgjv `v‡qi Ki‡Zb| D³ gvgjv wb¯cwË n‡Z Awf‡hvMKvixi AwZwi³ LiP 

n‡Zv Ges mgq AcPq n‡Zv| †h mgq I A_© w`‡q Awf‡hvMKvix Zvi cvwievwiK Dbœq‡b mn‡hvwMZv †c‡Z cv‡ib| B‡bv‡fkb Kvh©µg ïiæi 
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ci Ae ’̄v t RbMY MÖvg Av`vj‡Zi ÿgZv I GLwZqvi Ges c×wZ m¤ú‡K© Rvb‡Z †c‡i‡Qb Ges mn‡RB AvB‡bi mKj avc m¤ú‡K© Rvb‡Z 

cvi‡Qb| G  †Rjvq MÖvg Av`vjZ wel‡q cÖwkÿYKv‡j BDwc †Pqvig¨vb I BDwc mwPe‡`i‡K D³ eB‡q DwjøwLZ AvB‡bi aviv cª‡qv‡Mi 

wel‡q my¯úó aviYv cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| ‡m †gvZv‡eK bIMvu †Rjvi BDwc †Pqvig¨vbMY D³ eB‡qi Av‡jv‡K MÖvg Av`vjZ msµvšÍ wewfbœ 

aviv cÖ‡qv‡M K‡i A‡bK cyivZb gvgjvmn nv‡j `v‡qiK…Z wewfbœ gvgjv Lye mn‡R  Ges  `ªæZMwZ‡Z wb®úwË Ki‡Qb| G Kvi‡Y  bIMvu 

‡Rjvq MÖvg Av`vj‡Z gvgjv wb®úwËi nvi c~‡e©i Zzjbvq eû¸Y e„w×  ‡c‡q‡Q| gvgjv wb®úwËi nvi e„w× cvIqvq bIMvu ‡Rjvi MÖvg 

Av`vj‡Zi Kvh©µ‡gi AMÖMwZ m¤ú‡K© gwš¿cwil` wefv‡M cÖkswmZ n‡q‡Q| ÔÔcÖ‡kèvË‡i MÖvg Av`vjZÕÕ  bvgK eBwU cÖYxZ nIqvi d‡j G  

†Rjvq MÖvg Av`vj‡Z `v‡qiK…Z gvgjv `ªæZ MwZ‡Z wb®úbœ Kiv m¤¢eci n‡”Q g‡g© cÖZxqgvb n‡q‡Q| ïay bIMvu †Rjv-B bq ÔÔcÖ‡kèvË‡i MÖvg 

Av`vjZÕÕ  bvgK eBwU B‡Zvg‡a¨ mgMÖ evsjv‡`‡ki wewfbœ †Rjvq e¨vcK cwiwPwZ †c‡q‡Q Ges bIMvu ‡Rjvi gZ Ab¨vb¨ †Rjv‡ZI  BDwc 

†Pqvig¨vbMY G eBwU AbymiY K‡i ª̀æZ gvgjv wb®úwË‡Z mÿg n‡”Qb g‡g© Rvbv  †M‡Q| ÔÔcÖ‡kèvË‡i MÖvg Av`vjZÕÕ  bvgK eBwUi †jLK 

Rbve †gvnvt Avãyi iwdK,DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi, bIMuv MÖvg Av`vjZ wel‡q D³ eB iPbv I cÖKvkbvi cvkvcvwk G msµvšÍ GKwU 

A¨v‡Ûªv‡qW cøvUdi‡g MÖvg Av`vjZuÕÕ bv‡g GKwU A¨vcm ˆZix K‡i google Play Store G Avc‡jvW K‡i‡Qb| google Play Store 

n‡Z B‡Zvg‡a¨ 3000 Gi AwaK e¨w³ A¨vcmwU WvDb‡jvW K‡i e¨envi K‡i mydj cv‡”Qb| 

Dcmsnvi t ÔÔcÖ‡kèvË‡i MÖvg Av`vjZÕÕ  eB-G ewY©Z AvBb I c×wZ evsjv‡`‡ki cÖwZwU BDwbqb cwil‡` MÖvg Av`vjZ Kvh©µg cwiPvjbvi  

mgq  cÖ‡qvM Kiv n‡j Ges MÖvg Av`vjZ AvBb ev Í̄evq‡bi D‡`¨vM mdj n‡j †dŠR`vix Av`vj‡Z gvgjvi msL¨v µgk: n«vm cv‡e, 

Av`vj‡Z Rbmvavi‡Yi nqivbx jvNe n‡e, Avw_©K ÿwZ †_‡K Awf‡hvMKvixMY jvfevb n‡eb Ges eZ©gv‡bi Zzjbvq Awf‡hvM †_‡K cÖwZKvi 

†c‡Z mgqI A‡bK Kg jvM‡e| 

লাইে�ির আ�িনকীকরণ 

১) মানব স�দ উ�য়েন লাইে�ির আ�িনকীকরণঃ �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র লাইে�িরেত িবিভ� আইন-কা�ন, িবিধ-িবধান, সািহত�, ইিতহাস ও 

িবিভ� ধরেণর ১৫০০ �র অিধক বই রেয়েছ। �েব � বই�েলা সািজেয় রাখার মত �কান আলিমরা বা �কেসলফ িছল না। বত�মােন লাইে�িরেত 

�েত�ক� বই �সি�তভােব সািজেয় রাখা হেয়েছ। আইন-কা�ন, িবিধ-িবধান, সািহত�, ইিতহাস ও িবিভ� ধরেণর �াগািজনসহ �শাসন ক�াডােরর 

িবিভ� �লখেকর �লখা বই আলাদা আলিমরােত রাখা হেয়েছ। এজ� লাইে�িরয়ান �ব সহেজই বই�েলা চাওয়া মা� �বর করেত পারেছন। এ  ছাড়াও 

২৫ আসন িবিশ� এক� কনফাের� �টিবল এবং ৪২ ইি� �টলিভশন �াপন করা হেয়েছ যা িবিভ� �িশ�ণকােল ��েজে�শন কােজ �ব�ত হে�। 

লাইে�ির� বত�মােন স�ণ � শীতাতপ িনয়ি�ত এবং ওয়াইফাই এর মা�েম ই�ারেনট কােনকশন রেয়েছ।  

২) �িবধাঃ বত�মােন লাইে�ির আ�িনকীকরেণর ফেল �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র কম �কত�া ও কম �চারীগণ উ�ত পিরেবেশ �ান অজ�েনর �েযাগ 

পাে�ন। এছাড়াও িবিভ� ধরেণর ��িনং এর মা�েম কম �কত�া ও কম �চারীগণ আরও �বশী স�� হে�ন। �িতিনয়ত �েয়াজনীয় সকল আইন, িবিধ বা 

স��লােরর জ� কম �কত�া/কম �চারীগণ লাইে�িরেত গমন কেরন। ফেল তােদর �ােনর পিরিধ �ি� পাে�। 

৩) অ�িবধাঃ লাইে�ির�র আকার �লনা�লক �ছাট। 

৪) ভিব�ৎ পিরক�নাঃ ভিব�েত লাইে�ির �ম�র পিরসর �ি� কের এ�েক আরও �বিশ আকষ �ণীয় কের �তালার পিরক�না রেয়েছ। �াং�েয়জ 

�াব �াপেনর মা�েম ইংেরিজ ভাষার চচ �া �ি� �ব �ক কম �কত�াগণেক আ�িনক িবশে�র �েগাপেযাগী কের গেড় �তালা হেব। এছাড়া সফটওয়�ার এর 

মা�েম �েত�ক� বই  এি� িদেয় পাঠেকর িনকট �দােনর পিরক�না রেয়েছ।  
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নােটার �জলার িবিভ� দ�েরর ইেনােভশন ও �সা�াল িমিডয়া সং�া� কায ��েমর সিচ� �িতেবদন: 

জনাব শািহনা খা�ন, �জলা �শাসক, নােটার 

 

�িম

ক 

নং 

দ�েরর নাম ইেনােভ�ভ কায ��ম সংি�� ছিব 

০১ �জলা 

�শাসন ,

নােটার 

১। নােটােরর িব���ায় নারদ নেদর অৈবধ দখল উে�দ, �যসব কারখানার তরল 

িবষা� বজ�� এই নদ িদেয় িনগ �ত হে� �সসব কারখানা ক��প�েক বজ�� �শাধনাগার 

িনম �াণসহ চা�র িনেদ �শ িদেয় প� �দানসহ পিরকি�ত খনন ও সং�ার এর মা�েম  

নেদ পািনর অবাধ �বাহ িনি�ত করার লে�� �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা হেয়েছ।  

২।  �জলা �াি�ং-Land of Queen :  

নােটার �জলার িনজ� �ি�ন�ন �া� �ক ও �লােগা �তরী করা হেয়েছ। 

৩।  পয �টন স�িক�ত নােটার �জলার িনজ� ওেয়বসাইট 

www.tourismnatore.gov.bd 

এখােন নােটার �জলার িবিভ� পয �টন �কে�র �কানা, যাতায়ােতর উপায়, আবাসন 

�ব�াসহ যাবতীয় ত� পাওয়া যােব।  

৪। �মাবাইল অ�াি�েকশন নােটার �জলা �শাসন। 

৫। সািক�ট হাউস অনলাইন �িকং  www .circuithouse.gov.bd 

এই ওেয়বসাইেট �েবশ কের �র-�রা� �থেকই সািক�ট হাউেজর �ম �ক করা যােব।  

৬। অনলাইন লাইেস� �ব�াপনা িসে�ম সফটওয়�ার 

৭। অনলাইন িসে�েম খিতয়ান- সােড় আট ল� ইেতামে� স�� করা হেয়েছ প�চ 

ল�, আগািম ৩ মােসর মে� সকল খিতয়ান এি� করা স�ব হেব হেল আশা করা 

হে�।  

৮। সেরজিমেন যাচাই�ব �ক �িষ-অ�িষ খাস জিমর ডাটা এি�করণ।  
৯। িভিপ স�ি� লীজ �কস নবায়ন সহজীকরণ সফটওয়�ার 
১০ । �সবা �দান। �মাবাইেলর মা�েম �াহক 
১১। খিতয়ান বই ব�ধায় 
১২। অনলাইেন অিভেযাগ �হণ ও িন�ি�। 
১৩। CS খিতয়ান সফট কিপেত সংর�ণ।  
১৪। মােসর ��েত িমসেকস �নািনর িল� অনলাইেন আপেডট ও �না�শ �বােড � 
টাঙােনা ।  

                                              

নারদ নদ সং�ার কায ��ম 
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০২ উপেজলা 

িনব �াহী 

কম �কত�ার 

কায �ালয় ,

বাগািতপাড়া,  

বড়াই�াম ,

নােটার 

১.  িনরাপদ আম উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ িনি�তকরণ 
২.  অপরাধ িবষয়ক, কা�ন �ািজে�ট িহেসেব এি�িকউ�ভ 
৩. উঠান �বঠেকর মা�েম িবিভ� সম�া সমাধান 
৪. কাড �-কম ��িচ-মাদেকর িব�ে� লাল কাড � �দশ �ন 
৫. বা�িববাহ, ইভ�িজং , �য়া �খলাসহ িবিভ� ধরেণর সামািজক সম�ার িব�ে� 
জনসাধারণেক উ�ু� করেত �ফস�েকর মা�েম �চারণা।  
৬. িনয়িমত �মাবাইল �কােট �র সংবাদ িবিভ� সামািজক ও গ�মা�েম �চার 
 
  
  

 

০৩ উপেজলা �িম অিফস  ,নােটার সদর ,বড়াই�াম , বাগািতপাড়া নােটার 

১। �াপন �কানা, �ি�কা ব�ন, আ�য়, �সবা �ত�ািশেদর বসার �ান 

২। www.aclandbaraigram.gov.bd 

৩।  দালােলর �দৗরা�� কমােনার জ� অিফস সহকারীেদর ID কাড � �দান  

৪। �সবা�লক অিডও 

৫। ত� �ক� ও �হ�েড� 

৬। খােমর �চলন হািজরা �টােকন ও �সবা 

৭। �মাবাইল �ফান চাজ�ার, �েপয় পািনর �ব�া, সাইেকল ��া�, পেয়� 

৮। On The Spot হােটর চাি�না িভ�সহ �দাকােনর লাইেস� নবায়ন 

৯। গণ�নানীর কায ��ম িনয়িমতভােব আেয়াজন 

১০। রাজ� আদালেত মামলা পিরচালনার জ� এক� এজলাস �তরী এবং �নানী অে� �ততার সােথ মামলা িন�ি� 

১১। খাস জিমর ডাটােবইজ এবং �িম উ�য়ন কর আদােয় Holding এর ডাটােবইজ উ�াবন। 

০৪ িসিভল সাজ�েনর  কায �ালয়, নােটার 

১। আ�হী র�দাতােদর ডাটােবজ �তির 

২। অ�াত �রাগীেদর হাসপাতােল িবনা�ে� িচিকৎসা �দান 

৩। পির�ার পিরছ�তার কােজ উ�ম �সবার �ী�িত ��প �র�ােরর �ব�া করা 

৪। সদর হাসপাতােলর �িত� টয়েলেটর সামেন ওয়াড � ইনচাজ�, পির��তা কম�, আবািসক �মিডেকল অিফসােরর �সল �ফান স�িলত 

নামসহ তািলকা �দশ �েনর �ব�া করা হেয়েছ। 

৫। অপােরশন �যা� সকল �রাগীর স�ক সমেয় অপােরশন করার জ� ডাটােবজ �তরী। 

০৫ জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র 

১। �মাবাইেলর মা�েম নল�প সং�া� �য �কান অিভেযাগ �াবণ ও তাৎ�িণক �ব�া �হণ 

২। কাইেজেনর মা�েম �াইমারী �েলর ওয়াশ�ম�েলা পির�ার রাখার �ব�া করা 
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ব�ড়া �জলার ইেনােভশন সং�া� ত�-উপা� 

জনাব �মাহা�দ  �ের আলম িসি�কী, �জলা �শাসক, ব�ড়া 

উপেজলা- সািরয়াকাি� 

কম �কত�া : জনাব �মাঃ মিন��ামান, উপেজলা িনব �াহী অিফসার, সািরয়াকাি�, ব�ড়া । 

 

১. উ�াবনীর নাম : অ�স�ান (�� �য় ও �� সমেয় �সবা) 

২. উ�াবন�র সংি�� িববরণ: �� �য় ও �� সমেয় অ� ব�ড়া �জলার সািরয়াকাি� উপেজলার  নদী িবেধৗত জনগেণর অিত সহেজ ত� 

অ�স�ান, অিশি�ত তথা চরা�েলর জনগেণর সহেজ উপলি�সহ িবনা খরচায়/��খরচায় তােদর কায �িসি� এবং পয �টন এলাকায় িবেশষ কের 

পয �টকেদর সািব �ক সহায়তা �দােনর জ� উপেজলা পিরষদ চ�ের গণসহায়ক “অ�স�ান �ড�” �খালা। ব�ড়া �জলা শহর হেত �ব � িদেক ২২ িক.িম 

অ�ের নদী িবেধৗত এলাকা সািরয়াকাি� উপেজলা । এ উপেজলার জনগেণর �দৗড়েগাড়ায় �সবা �পৗেছ �দওয়ার লে�� ১৯৮২ ি�: হেত উপেজলা 

�শাসন তথা উপেজলা পিরষদ, সািরয়াকাি� কায ��ম চািলেয় যাে�। জনগণেক �শাসন তথা সরকার/�ানীয় সরকার এর কায ��েম সনা� করার 

মা�েম সেচতনতা �ি� ও গণঅংশ�হেণর মা�েম ন�ন ধারণা ও নীিত বা�বায়েন সি�য় মেনাভাব গেড় �তালা িবেশষ কের �সবা ও �শাসেনর 

মা�েম �িবধােভাগীেদর মান উ�য়ন করা । উপেজলা পিরষদেক সািব �ক কায ��েমর গণ�চার ও জনস�ৃ� �িত�ান িহেসেব �িত�া করার জনগেণর 

অংশ�হণ এবং নারী �সবা �ি�, নাগিরক স�ি�, নীিত স�েক� স�ক ধারণা, িশ�া-�া�� পরামশ �, �� সমেয় দাির� িবেমাচেন করণীয়, িডিজটাল 

উ�াবেন সহায়তা কের �� �েয় কায �িসি�র উপায়�েলা চচ �াকরণ। �শাসেনর সে� স�ৃ� হেয় জনগেণর সািব �ক সম�া সমাধােনর জ� এ� 

উ�াবন করা হেয়েছ। 

৩. অংশীজন ও �িবধােভাগীর সংি�� িববরণ: এ কায ��েম অংশীজন অ� উপেজলার চরা�েলর জনগণসহ সব ��েরর মা�ষ। এখান হেত গরীব 

অসহায়, অিশি�ত, অধ �িশি�ত চরা�েলর �িবধােভাগী তথা বয়� নারী ও ��ষ, সব �সাধারেণর অংশ�হণকারী। �িবধা বি�ত জনগণ এখান হেত 

�িবধািদ �ভাগ কের থােক। িবেশষ কের গরীব অসহায় জনগণ �কান �িবধােভােগর জ� এেসেছন তা জানােনা হয় এবং �স মেত তােদর �সবা 

�দােন/সহায়তা �দান করা হয়। বত�মােন উপেজলা �িম অিফসসহ অ�া� অিফস ও জনগণ এর অংশীজন িহেসেব সহেযািগতা করেছ।  

এছাড়াও �া�িতক �সৗ�য �মি�ত নদী িবেধৗত এলাকা হওয়ায় বিহরাগত জনগণ এখােন এেস দশ �নীয় �ােনর অব�ান,  িনরাপ�া�লক সহায়তাসহ 

সািব �ক �সবা �দানসহ �িবধােভাগীেদর রাি� যাপেনর বে�াব� �পেয় থােক।  

৪. প�িতগত িদক : �হ� �ডে� সাব ��িণক অ�স�ানকারীেদর সহায়তা �দােনর জ� কি�উটারাইজড িদক িনেদ �শনা, ন�ন দশ �নাথ�েদর জ� 

�েয়াজেন অ� উপেজলার মানিচ� স�িলত ত� িদেয় সহায়তা �দান। িডিজটাল প�িতেত �িবধােভাগীেদর জ� ত�ািদ �ফস�েক �দান এবং 

দশ �নীয় �ান�েলার �লােকশন �দান, গরীব �:খী জনগণেক সরাসির সা�ােত �সবা �দান করা বা �ত��ভােব সংি��েদর সহায়তা  �দান করা হয়।  

৫. �যৗি�কতা: উ�াবনী িবষয়� অত�� �যৗি�কতা�লক। কারণ �� �েয় �সবা �পেত হেল �ান, কাল পা� �ভেদ �সবা িক� এক� হেলও আলাদা 

��িতর হেয় থােক। এলাকা� য�না নদী ও বা�ালী নদী �ারা �ভািবত হওয়ায় বিহরাগত অেনক মা�েষর সমাগম হয়। �দেশর িবিভ� �ান হেত 

আসা জনগণ িবিভ� �া�িতক �শাভামি�ত �ান�েলার �াপ বা অব�ান স�েক� অ� অ�স�ান �ড� হেত ত� সং�হ করেত পাের এবং এেত 

বিহরাগতেদর চলাচল সহজ হেত সহজতর হয় ও খরচ এবং সমেয়র অপচয় �রাধ হয়। এই আ�িনক �েগ এই অ�স�ান �ড�� িবপেদর স�ী। 
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তাছাড়া �েয �াগ�বণ ও �া�িতক �িঁক�ণ � এলাকা হওয়ায় ব�া বা �া�িতক �েয �ােগর সময় �াণসহ অ�া� �িবধািদ তথা সািব �ক িবষেয় সম�য়ক 

িহেসেব এই িবষয়�র �যৗি�কতা অপিরসীম।  

৬. উ�াবনী�র �ভাব: এই উ�াবনী�র �ভাব পিরেবশগতভােব অথ �ৈনিতক ও সামািজকভােব িব�ত। এর �ভাব ��মা� অ� সািরয়াকাি� উপেজলার 

গ�ীর মে� সীমাব� নয় বরং এর �ভাব �েরা সমােজ ছিড়েয় পরেছ। �যেকান দির�, অসহায় জনেগা�ী তথা অিশি�ত, অধ �-িশি�ত জনগণ এর 

�িবধািদ পাে�, িবধায় এর �ভাব তােদর উপরও িবরাজ করেছ। অপিরিচত ও বিহরাগত পয �টেকরা এর �ভােব আইনগত, িনরাপ�াগত, �ানগতসহ 

সািব �ক িদক িদেয় সহায়তা পাওয়ায় এর �ভাব �াপকভােব তােদর উপর িব�ার লাভ করেছ। কােজই উ�াবনী�র �ভাব সাব �জনীন।  

৭. উ�াবনী�র সাফে�র উপাদানস�হ : উ�াবনী�র সাফে�র উপাদানস�হ ব�িবধ। তেব �থাগত বা প�িতগত িদক পিরবত�েনর জ� িডিজটাল 

উ�াবনী মেনািনেবশ। �ধান উপাদান সৎ ই�া ও সৎ মেনাভাব। �টকসই িচ�া �চতনা সমােজর সব ��েরর সি�য় নারী-��ষ এর সাফে�র উপাদান 

িহেসেব কাজ করেছ। এর মা�েম সম অংশ�হেণ ও �ফল �হেণ সম অংশীদাির��ণ � সহা��িত এর অ�তম উপাদান িহেসেব কাজ করেছ। 

অংশীদাির� মািলকানা ও বা�বায়েন িস�া� �হণ এর এক� উপাদান িহেসেব িচ ি�ত হেয়েছ। এ� সাফে�র অ�তম উপাদান হেলা দ� ও সৎ 

জনবল। সৎ মেনাভাব িনেয় িচ�া ও �চতনা কােজ লািগেয় সমাজ তথা জনগেণর �সবা �দােন শতভাগ সাফ� অজ�ন স�ব। ত�পির এর মা�েম 

সব ��েরর জনগেণর স�ৃ�তাও এর ��বান উপাদান িহেসেব �ান দখল কের িনেয়েছ।  

৯. চ�ােল�/বাধাস�হ : এই উ�াবনী�র �ধান চ�ােল� হেলা সৎ, দ�, িন�াবান িবনয়ী জনবল। আর এ�র অভােব িবষয়�র ধারাবািহক উ�য়ন তথা 

সািব �ক সাফ� অজ�ন স�ব হে� না । তাছাড়া নদী �বণ এলাকা হওয়ায় আিথ �ক তহিবল চািহদার �লনায় অ��ল। আিথ �ক স�েটর কারেণ অেনক 

�ফলািদ থাকা সে�ও হত দির� জনগণ এর �িবধািদ হেত বি�ত হে�। �ানীয় সামািজক �ভােবও এর িক�টা িব�খতা ল�� করা যায়। অিশি�ত 

তথা অ� িশি�ত জনগণ এর কায ��ম স�েক� উদাসীনতা �কাশ করায় এর �াপকতা ��র �সারী গিতি�িমত হেয় পেড়েছ। তাছাড়া �ায় �িতবছর 

�া�িতক �েয �াগসহ �বল ব�া বড় এক� চ�ােল�। হত দির�তা ও অিশ�া এর সাফ� অজ�েন বড় এক� বাধা। অ� উপেজলার �বশীরভাগ অংশ 

নদী  �ারা �বি�ত হওয়ায় চরা�েলর জনগণেক �িবধা �দওয়া বড় এক� চ�ােল�।  

১০. িশখন : িশখন �থেক �যমন আমরা অিত সহেজই �কান িশ�া অ�ধাবন করেত পাির �তমিন অ�স�ান/�হ�েড� �থেক আমার তথা জনগণ অিত 

সহেজ িকভােব �ততার সিহত ও �� �েয় �িবধা �পেত পাের �স িবষয়� িশখেত পাের। িবেশষ কের চরা�েলর অসহায় ও অিশি�ত জনগণ �ঝেত 

পাের �কাথায় �গেল তার কায �/সম�া� সমাধান করেত পারেব, তা জানেত পাের। য�ত� না �ঘারা�ির কের এ অ�স�ান বা �হ� �স�াের এেস 

�াথিমকভােব ত�ািদ িনেয় �স মেত তারা অত�� িন�া ও তিড়ৎগিতেত �স�� করেত পাের তা এ� হেত িশখেনর িবষয়ও হেত পাের। ত�পির 

িকভােব পর�েরর পির�রক িহেসেব জনগণ সরকাির অিফস আদালেত এেস �েয়াজন িমটােত পাের �স� িশখেত পাের। পার�িরক �সৗহাদ �েবাধ 

গেড় �লেত �য ধাপ�েলা রেয়েছ তা এ িবষয় হেত আমরা সহেজ অ�ধাবন করেত ও আরও তৎপর হেত পাির।  

১১. �ািয়�শীলতা : সমােজর �িত�ের �ী�ত ��প, ধম�য় অ��িত ও আিথ �ক িবষয়ািদর মত এ িবষেয় �ািয়�শীলতা অজ�েনর জ� সব �দা তৎপর 

িবধায় এ িবষয়� হেত আমরা এর �ািয়�শীলতা ও সকেলর �িত সকেলর পার�িরক সহেযািগতা �বাধ গেড় �লেত আমােদর আরও দািয়�শীল 

হেত িশখায় এবং অিপ �ত দািয়��েলা অত�� িন�ার সিহত �িতপাদন করেত উ�ু� কের। বত�মােন উপেজলা পিরষেদ ন�ন উে�ােগর মা�েম উ�িত 

সাধন, িবিভ� কম �কা� সব ��েরর জনগেণর অংশীদাির�, তাৎপয � অ�ধাবন ও বা�বায়নেযা�তা স�েক� �সা�ার, �ায়ী�শীলতা স�েক� স�ক 

�ান-ধারণা রাখেত সকলেক দািয়�শীলতার সিহত একেযােগ কাজ করেত এবং এ�েক সকেলর অংশীদাির� �ি�র জ� �হণেযা� পয �ােয় রাখার 

দািয়�েবাধ গেড় �লেত সাহা� কের । সািব �ক জনগেণর অংশ�হণ িনি�ত করণসহ ���ােসবক িহেসেব �েয �াগ �াণ ও �িঁক �মাকােবলায় সরাসির 
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অংশ�হেণর দািয়� পালন করেত পারেল এর �ািয়�শীলতা আরও ��র�সারী হেব। যিদ জনগণ অিত সহেজ ও �� �েয় অিধক �িবধা �পেয় থােক 

তেব এর �ািয়�শীলতাও �ি� পােব বেল  আশা করা যায়।  

 

 

১২. �িতব�কতা ও উ�রণ : �য �কান ধরেনর সরকাির, �বসরকাির বা �ায়�শািসত সং�াই �হাক না �কন িক� না িক� �িতব�কতা থাকেবই। 

ভােলা-ম�, �িবধা-অ�িবধা ইত�ািদ িবরাজমান থােক। �স �প এরও িক�টা �িতব�কতা রেয়েছ। তাছাড়া পয �টকেদর আবািসক �ব�াও অ��ল। 

�িতব�কতা উ�রেণর জ� উপেজলা পিরষদ অ�স�ান �ড� সব �দা তৎপর । িবিভ� সম�া বা �িতব�কতাস�হ �রীকরেণ সব ��থম �েয়াজন �� 

মানিসকতা ও বিল� এবং সৎ মেনাভাব। সা�ািহক সরকাির ��র িদেনও �যন অিধক �সবা �দান করা �যেত পাের �স িবষেয়ও আমােদর অিধক 

�সা�ার হেত হেব এবং ত� স�িলত �ি�গণেক এর সািব �ক দািয়� �দান করা �যেত পাের। সংি�� দািয়��া� �ি�র অিতির� খা�িনর জ� 

�া� স�ানীর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করত কায ��মেক আরও ��র�সারী করা স�ব।  

১৩.সািব �ক অ�গিত: উপেরা� িবষেয়র পিরে�ি�েত অবেলাকন করা যায় �য িবষয়� বত�মান সমাজ তথা হতদির� জনেগা�ী, অিশি�ত, অধ �-

িশি�ত এবং সব ��েরর জনগেণর জ� িবষয়�র �র� অপিরসীম। তেব এ িবষেয় সামা� �িতব�কতা বা চ�ােল�স�হ �র কের এর �ায়ী�শীলতা 

র�া, ন�ন িবষেয় সংেযাজন, গিতশীলতা �ি�সহ অ� নদী িবেধৗত দির� অসহায় জনেগা�ীর �িবধাস�হ আরও �ি� ও অথ �বহ করেত সহায়ক। 

�াপক �চার অিভযােনর মা�েম অিতসহেজ, �� �েয় ও �� সমেয়র মে� নীিতমালা �মাতােবক সহেযািগতা ও ত� অ�স�ান �দওয়ায় এর �ল 

লে��। আিথ �ক স�ট �রীকরেণর মা�েম  �শাসেনর ও উপেজলার পিরষেদ গিতশীলতা আনেত এর কম �পিরসর �ি�র মা�েম �সবার মান ও 

�িবধার পিরমান �ি� স�ব। সেব �াপির �াপক �চারণা ও এর উপকারেভাগীেক সহেযািগতার মা�েম �সবার হাত �ি�র পাশাপািশ একিন�ভােব 

�সবার জ� �ি� ভ�ী পিরবত�ন, �দশ ও জনগেণর সািব �ক উ�য়নেক �রাি�ত করার ��ে� এর অ�গিতর �িমকা অন�ীকায � হেব।  

 

উপেজলা- িশবগ�, �জলা- ব�ড়া। 

কম �কত�া : জনাব �গালাম �মাঃ শাহেনওয়াজ, উপেজলা িনব �াহী অিফসার, িশবগ�, ব�ড়া । 

 

(০১) উপেজলার সরকাির �াথিমক িব�ালয়স�েহ �দালনা, ি�পার ও িসস (��িক) �াপনঃ িশবগ� উপেজলার ১২ � ইউিনয়েন িশ�েদর 

িচ�িবেনাদন, শারীিরক, মানিসক ও �ি��ি�ক িবকােশ পাঠদােনর পিরেবশ �ি�র লে�� উপেজলা পিরষদ হেত  উপেজলার ১৬৯ � সরকাির 

�াথিমক িব�ালেয়র মে� ৭৮� িব�ালেয় এক� কের �দালনা, ি�পার ও িসস(��িক) এর �ব�া করা হেয়েছ। অবিশ��েলােতও একই উে�াগ 

ধারাবািহকভােব �হণ করার �ি�য়া চলমান আেছ।  

(০২) ১১৬ জন �াম �িলশেক  সাইেকল ও �মাবাইল  �সটসহ কেপ �ােরট িসম �দানঃ  উপেজলা িনব �াহী  অিফসােরর কায �ালয় ও থানায় সা�ািহক 

�ােরড ও সমােবেশ অংশ�হণ, বা�িববাহ �িতেরাধ ও আইন-�ঙখলা সং�া� ত� �দােন সম�া �রীকরেণর লে�� উপেজলা পিরষদ হেত ১১৬ 

জন �াম �িলশেক সাইেকল ও �মাবাইল �সটসহ কেপ �ােরট িসম �দান করা হেয়েছ।  

 (০৩) উপেজলার ইউিনয়ন �িম অিফস স�েহ কি�উটার �সট �দানঃ উপেজলার ১২ � ইউিনয়ন �িম অিফেসর মে� উপেজলা পিরষেদর উ�য়ন 

তহিবল হেত ০৪ � ও  �আর �ক� হেত ০৩ � �মাট ০৭ � ইউিনয়ন �িম অিফেস মেডম, ি��ারসহ কি�উটার �সট সরবরাহ করা হেয়েছ। ফেল 
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ইউিনয়ন �িম অিফস হেত িরেপাট � ও অ�া� ত�ািদ কি�উটারাইজড কের  কম সমেয় উ��তন ক��প� বরাবর ��রণ করার ফেল জনেসবার মান 

�ি� �পেয়েছ।  

(০৪) উপেজলার মা�িমক িব�ালয় ও মা�াসায় �ল �ােনজেম� সফটওয়�ার চা�করণ (চলমান) : 

অিভভাবকেদর িনকট িশ�াথ�র �ে�স িরেপাট �, �ল িফ আদােয়র ত� , অ�পি�িতর ত� সরবরাহ ও িশ�াথ�েদর সােথ িবেশষ কারেণ  �যাগােযাগ 

সহজ করার জ� �ল �ােনজেম� সফটওয়�ার চা� করার উে�াগ �নয়া হেয়েছ। এেত িশ�ার ��ু �ব�াপনা ও উ�য়ন �রাি�ত ও ফল�� হেব। 

(০৫) ভািম � কে�া� (��েচা) সার উৎপাদন : 

ভািম � কে�া� �েহ উৎপাদনেযা� এক� �া�িতক সার। এ� স�া, িনরাপদ ও সহেজ সংর�ণেযা� এক� �বই কায �কর সার। িশবগ� উপেজলার 

চরেভালাখ� �ােমর �ষক জনাব  �মাঃ আঃ �গাফফার আিথ �ক সম�ার কারেণ তার বসতবাড়ীেত ভািম � কে�া� সার �� পিরসের উৎপাদন কের 

আসেছ। উপেজলায় ভািম � কে�া� সােরর �েয়াজনীয়তার কথা �ভেব তােক উপেজলা পিরষদ রাজ� তহিবল হেত িবনা �েদ ০৬ � মািসক 

িকি�েত ৪২,০০০/- টাকা ঋণ �দান করা হেয়েছ । উপেজলা �িষ অিফস,িশবগ� হেত �া� �িশ�ণ ও উপেজলা পিরষদ হেত �া� ঋেনর টাকা 

কােজ লািগেয় িতিন সফলভােব ��েচা সার উৎপাদন �� কেরন।এেত তার আিথ �ক উ�িত হে�। উপেজলায় মা�ষ স�ায় উ�ত �া�িতক সার পাে�। 

এছাড়া তার সাফে� ন�ন উে�া�া �ি�র স�াবনা রেয়েছ। 

(০৬) উপেজলা �ািণস�দ দ�র চ�ের �দশ �নী �লক �নিপয়ার ঘাস চাষ এবং িকেশার িকেশারীেদর �মধা িবকাশ ও �ািণজ আিমেষর চািহদা 

�রেণর লে�� উপেজলার �িত� ইউিনয়েন  ৫০ জন �ল ছা�/ ছা�ীেদর �িশ�ণ �দান �ব �ক ০২� কের �সানালী �রগী �দান কায ��ম অ�াহত 

রাখেত উপেজলা পিরষদ উে�াগ �হণ কেরেছ। 

(০৭) উপেজলার সরকারী �াথিমক িব�ালয়স�েহ িমডেড িমল চা� করার লে�� �িফন বা� �দান : 

  উপেজলার ১৬৯ � সরকারী �াথিমক িব�ালেয়র মে� ১৬১ �েত িবিভ� ��িণেত �ায় ১৮০০০ ( আঠােরা হাজার) িশ�াথ�র মে� ৭০০০ (সাত 

হাজার) িশ�াথ�েক �িফন বা� �দান করা হেয়েছ। অবিশ�েদর �দােনর �ি�য়া চলমান আেছ। �িফন বা� পাওয়ায় িশ�াথ�রা �কান না �কান 

খাবার বািড় �থেক িনেয় আসেছ। ফেল �েল পাঠ �হেণ মেনােযাগ �বেড়েছ, তারা আনে�র সােথ �েল আসেছ ও ভালভােব পাঠ �হণ করেছ।  

(০৮)উপেজলা পিরষেদ �� সকল অিফস, উপেজলার ১২ � ইউিনয়ন পিরষেদ এবং ১২� ইউিনয়ন �িম অিফেস ঢাকনাওয়ালা ��াস বা� সরবরাহ:  

�েব � সরকারী দ�র�েলায় �খালা �িড় �বহার করা হেতা যােত বাইের �থেক পিরত�া� কাগজ/ময়লা �দখা �যত। পির�ার পির��তার অভাব িছল। 

বত�মােন �দ� ঢাকনাওয়ালা ��াস বা� �বহােরর কারেণ বাইের �থেক ময়লা আবজ�না �দখা  যায় না,  ��াস বা� �িকেয় রাখেত হয় না, পির�ার 

পির��তা �বেড়েছ। 

 

উপেজলা- �পচ�িচয়া, �জলা- ব�ড়া। 

 

কম �কত�া : জনাব শােহদ পারেভজ, উপেজলা িনব �াহী অিফসার, �পচ�িচয়া, ব�ড়া । 

উ�াবন-িববরণ: �তীয় িল� ( িহজড়া ) জনেগাি�র জীবন মান উ�য়ন : 

�িমকা :    
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�তীয় িল�(িহজড়া) জনেগাি� সমােজর এক� অবেহিলত স�দায়। অতীেত তােদর জীবনমান উ�য়েনর লে�� সামািজকভােব �কান 

পদে�প �হণ করা হয়িন। সামািজকভােব �িতি�ত করার জ� বত�মােনও �তমন �কান উে�াগ �নই। ফেল তারা তােদর �মৗিলক চািহদা, �িবধা-

অ�িবধার িবষয়স�হ সমােজ উপ�াপন করার �েযাগ পায় না। তােদরেক িশি�ত কের সমােজর �লে�ােত জনগেণর সােথ সহঅব�ান িনি�ত করা, 

সামািজকভােব তােদরেক �িতি�ত করা, সমােজর সকল �কার কম �কাে� তােদরেক স�ৃ� কের সামািজকভােব ময �াদাশীল করাই এ পদে�েপর 

ল��। 

তহিবল সং�হ :  

সমােজর ধনাঢ� ও গ�মা� �ি�বেগ �র সহেযািগতায় অ�দান �হণ কের তহিবল সং�হ �ব �ক এক� �াংক একাউ� �খালা হেয়েছ। এ 

তহিবল হেত তােদর সকল �য় িনব �াহ করা হয়। 

 

বা�বায়ন : 

 (ক) সাধারণ িশ�া �দান : ‘আশার আেলা’ নােম এক� �ল চা� কের �পচ�িচয়া উপেজলার �মাট ৬৫ জন িহজড়ােক একি�ত কের �লখা 

পড়ায় উ�ু� করা হয়। �স ��ি�েত তােদরেক িশ�া �দয়ার জ� �াস �ম বরা� করা হয়। ২ জন িশ�ক তােদরেক �লখা পড়া িশখান। িশ�কগণেক 

উ� তহিবল হেত �বতন �দয়া হয়। তােদরেক িবনা �ে� বই-খাতাসহ িবিভ� িশ�া উপকরণ সরবরাহ করা হয়।  

(খ) সামািজকতায় উ��ুকরণঃ মহান িবজয় িদবস, মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবসসহ িবিভ� িদবেস শহীদ িমনার/�িত-অ�ােন 

��মা� অপ �ণসহ িদবেসর সকল অ��ােন �যাগদােনর িবষেয় উ�ু� করা হয়। ফেল িবিভ� জাতীয় অ��ােন �যাগদােনর মে�েম �াভািবক জীবেন 

সামািজকী করেণর �েযাগ ঘটেছ।   

(গ) অ�া� িশ�া : এ ছাড়াও সামােজর িব� ও গ�মা� �ি�/ইমামগণ ক��ক তােদরেক ধম�য় ও �নিতক িশ�াসহ অ�া� সামািজক 

িবষেয় �ান �দয়া হয়। যােত কের তারা িনজ িনজ ধম�য় অ�শাসন অ�সরেণর মা�েম �নিতকতার সিহত জীবন পিরচালনা করেত পাের।  

 (ঘ) কম �দ�তা �ি� : �তীয় িল�(িহজড়া) জনেগা�ী যােত কম ��ম হেয় সমােজর �ল ��াতধারায় িফের আসেত পাের �স লে�� �ক� 

�হণ�ব �ক তােদর মােঝ �মাট ৮� �সলাই �মিশন �দয়া হেয়েছ এবং �সলাই কায ��েমর উপর তােদরেক �িশ�ণ �দান করা হে�। যােত কের তারা 

আয়-উপাজ�েনর পথ �েঁজ পায়। 

 

ফলাফল :  

(1)  সাধারণ িশ�া লাভ করায় জীিবকা িনব �াহ/অজ�ন সহজতর হে�। 

(2)  তারা �াভািবক জীবেন িফের আসেছ। 

(3)  ধম�য় ও �নিতক িশ�া অজ�েনর মা�েম তারা িনয়ি�ত জীবন যাপেন অভ�� হে�। 

(4)  তারা পািরবািরক/সামািজকভােব ময �াদাশীল হে�। 

(৫) �ভাব�লভ আচরণ হেত িফের এেস তারা আদব-কায়দা, �নিতকতাসহ পিরশীিলত আচরেণ অভ��     হে�। 

           (৬) �ক� �হণসহ  অ�া� জীিবকােত সহেযািগতা �দােনর কারেণ তারা �েব �র �চেয় অিধকতর      

       �া����ণ � জীবন যাপন করেত পারেছ।  
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জয়�রহাট, ইেনােভশন ও �সা�াল িমিডয়া সং�া� কায ��ম িববরণী 

জনাব �মাহা�দ �হােসন, �জলা �শাসক, জয়�রহাট 

�ম ইেনােভশন ও �সা�াল িমিডয়া সং�া� কায ��েমর নাম ও িবররণী  

 এে�ট িবয়াম �াবেরটরী 

সিচ� �িতেবদন 

 

 

  ০১ 

�জলা �শাসন, জয়�রহাট 

িবয়াম �ল এ� কেলজঃ  ইংেরজী ভাস �েন আ�িনক ও মানস�ত িশ�ার �েযাগ �জলা ও উপেজলা পয �ােয় স�সারেণর লে�� 

জয়�রহাট �জলার �পৗরসভার অধীন হাউিজং  এে�ট িবয়াম �াবেরটরী  �ল এ� কেলজ� ২০১৬ ি�  �িত�া করা হয় এবং 

পাঠদান কায ��ম �� করা হয় ০১ জা�য়াির ২০১৭ ি�  হেত  । এ িব�ালয়�েত রত�মােন �ায় ২০০ জন ছা�  -ছা�ীর পাঠদান চলেছ।  

 

০২ 

 ি��া�ারস‘ �াটফরম :িশি�ত �বকার জনেগা�ীর ‘িবক� কম �সং�ান’ �ি�র লে�� 

এবং আই� দ� জনরল ও  ি��া�ার �তিরর িনিম� �জলা �শাসন, জয়�রহাট-এর  

উে�ােগ ‘ি��া�ার'স �াটফম �’ �িত�ার মা�েম “আই� খােত ি��া�ার �তির” 

িবষয়ক �িশ�ণ কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। এ লে�� �জলার বাছাই�ত �িশ�ণাথ� 

িনেয় গত ৩০ আগ� ২০১৪ ি�. হেত এ পয �� তািরখ ০৮ (আট) মাস 

 �াপী �থম �ােচর �িশ�ণ �� করা হয় যা ইেতামে� �শষ হেয়েছ। �িশ�ণ 

�হণকারীগণ এখন িনেজরাই িফ�াি�ং এর মা�েম অথ � উপাজ�েন স�ম। ত�ে� ২২ 

জন �িশ�ণাথ� গেড় �িতমােস �ায় ২০০ ডলার �থেক ১৫০০ ডলার আয় করেছন। 

 

 

০৩ 

প�চিবিব উপেজলাঃ প�চিবিব উপেজলায় উ�াবনী কায ��ম িহেসেব  ওেপন অিফস ��স এিরয়া - কম �কত�া ও কম �চারীেদর মে� অ� 

সমেয় সম�য় সাধন ও �সবা�হীতােদর সােথ কম �কত�া এবং কম �চারীর সরাসির সা�াৎসহ অ� সমেয় দা�িরক কায ��েমর ফলাফল 

িনেয় �বর কের আনার �য়াস হেত প�চিবিব উপেজলার উপেজলা িনব �াহী অিফসার ওেপন অিফস ��স এিরয়া‘র উ�ারন কেরন এবং 

তা বা�বায়ন কেরন। ফেল জনগণ অ� সমেয় অিধক �সবা�হেণর ফেল তা সব �জন ক��ক �হীত ও �শংসনীয় হয়।  

04 কালাই উপেজলাঃ উ�াবনী চচ �ার অংশ িহেসব কালাই উপেজলা পিরষদ �সবা �াথ�েদর  জ� �সবা 

বা�ব িবিভ� উ�াবনী কম �কাে�র িববরণীঃ  

1| ব� �রাতন উপেজলা পিরষেদর সীমানা �াচীর সং�ার  ,রং করা ,�ীল লাগােনা বািত সংেযাজন। 

�ন �তারণ িনম �াণ। 

2| িশ� পাক� �নঃিনম �াণসহ িবিভ� �কার রাইডার �াপন   

৩| পিরষেদর অভ��ের �মৗ�মী �েলর বাগান �তির  ,সম� অিফেস িবিভ� �জািতর �ল ও স�জ 

গােছর টেবর সমােরাহ। 

 

     সীমানা �াচীর               

িশ� পাক�           �ল ও 

স�জ গাট 
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০৫ ��তলাল উপেজলাঃ ��তলাল উপেজলা �শাসন ক��ক �হীত জনসেচতনতা �লক উ�াবনী 

কায ��ম 

* বা�িববাহ ব�করণ  
* মাদক�� �বহার িনয়�ণ    
* �যৗ�ক ব�করণ  
* �যৗন িনপীড়ণ �রাধ  
* নারী িনয �াতন �িতহত  
* িশ�াথ�েদর মােঝ মানিবক �ণাবলীর �ান দান  
* ��েরর মে� িনম �াণাধীন �ালারী 

eMail: unokhetlal@mopa.gov.bd  
Phone: +880572356008 

 

  

০৬ প�চিবিব উপেজলা �িম অিফসঃ জয়�রহাট �জলাধীন প�চিবিব উপেজলা �িম অিফসেক এক� 

আ�িনক এবং �িমেকি�ক দালালী  ,হয়রািন ও �ন�িত আদশ � �িম অিফস িহেসেব গেড় �তালার 

চলমান উে�ােগ উ�ারনী �কৗশেলর র��খী �েয়াগ �ধান হািতয়ার িহসােব �� �িমকা পালন 

করেছ  �িতিনয়ত জনেসবার �ণগত মান উ�য়ন, অিফেসর অভ��রীণ ��লা ও �সৗ�য � 

িনি�তকরণ এবং সেব �াপির �িম �কি�ক দালািল হয়রািন ও �ন�িত�� আদশ � �িম অিফস 

�িত�ার লে�� �থম হেতই জনস�ৃ�তা বাড়ােনার িদেক মেনািনেবশ করা হয়। ন�ন ন�ন 

উ�ারনী �কৗশল এর �েয়ােগর মা�েম জনস�ৃ�তা বািড়েয় কাি�ত উ�য়ন িনি�তকরেণর এ 

�ি�য়ার ফলাফল িহেসেব প�চিবিব উপেজলা �িম অিফস� এখন অ� উপেজলার জনসাধারেণর 

কােছ এক� অিত ি�য় অিফেস পিরণত হেয়েছ। 

কায ��ম: 

প�চিবিব উপেজলা �িম অিফস ক��ক নাগিরক �সবা উ�ারনী পাইলট     উে�ােগর িশেরানাম:  

জনগেণর অংশীদািরে�র মা�েম জনেসবার �নগত মান উ�য়ন, অিফেসর অভ��রীণ ��লা ও 

�সৗ�য � িনি�তকরণ এবং সেব �াপির �িমেকি�ক দালািল   , হয়রািন ও �ন�িত�� আদশ � �িম 

অিফস �িত�া। 

০১। অিত জন����ণ � এ অিফেসর অবকাঠােমাগত উ�য়েনর জ� জনসংেযাগ বািড়েয় 

��েপাষেকর মা�েম িন�িলিখত কাজ�েলা করা হে�ঃ 

 

ক। �সবা �ত�াশীেদর ��� বসার জ� �ান িনধ �ারণ ও িনম �াণ কায ��ম। 

খ। ��� �� �ড� ও �হ� �ড� এর �ান িনধ �ারণ ও িনম �াণ কায ��ম। 

গ। �সবা �ত�াশী ও কম �কত�া/কম �চারীেদর জ� সাইেকল  /�মাটর  সাইেকল ��া� িনম �াণ কায ��ম।।  

ঘ। অিফস �া�েণ মহান �ি��ে�র �িত��প ��� �িত�� �াপেনর কায ��ম। যা চলমান 

পয �ােয় রেয়েছ। 

ঙ।  উপেজলা �িম অিফেসর ৩২৫ �ট দীঘ � সীমানা �াচীর িনম �াণ কায ��ম। 

চ। অিফস �া�েণ ��� �েলর বাগান িনম �ােণর কায ��ম। 
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পাবনা �জলার ইেনােভশন কায��ম সং�া� তথ�: 

জনাব �মাঃ জিসম উি�ন, �জলা �শাসক, পাবনা 

িব�ায়েনর �ভাব ও তথ� �যুি�র ব�াপক উৎকেষ�র কারেণ িবে�র অন�ান� �দেশর ন�ায় বাংলেদেশর আথ� সামািজক ���াপেট এেসেছ ব�াপক পিরবত� ন। 

ফেল �� সময় ও খরেচ উ�ততর �সবা �াি�র ��ে� সরকাির দ�েরর িনকট নাগিরকেদর �ত�াশা ও চািহদা বৃি� �পেয়েছ। উ�াবনী �য়ােসর মাধ�েম �� 

সময় ও খরেচ �চিলত আইন ও িবিধর মধ� �থেকই জনগণেক কাি�ত �সবা �দােনর লে�� পাবনা �জলায় িবিভ� ধরেনর নাগিরক সমস�া সমাধােনর জন� 

উ�াবনী উেদ�াগ �হণ করা হেয়েছ।  

উে�খেযাগ� উ�াবনী উেদ�াগ�েলা হেলা: 

(১) িমসেকস িন�ি� সহজীকরণ; 

(২) Preventing duplication in development projects (উ�য়ন �কে�র ��ততা �িতেরাধ); 

(৩) এ�েশর �চতনায় আেলািকত পাবনা গড়ার লে�� পাবনা �জলার সকল িশ�া �িত�ােন শহীদ িমনার িনম�াণ 

(৪) �টকসই উ�য়েন মানস�ত ও �নিতক িশ�া মেডল; 

(৫) জনবা�ব ভূিম অিফস িবিনম�ােণ িডিজটাল �যুি�র ব�বহার;  

(৬) �মাটর �াইিভং লাইেস� �াি� সহজীকরণ; 

(৭) �পনসন �াি� সহজীকরণ;  

(৮) �ু� ঋণ �দান সহজীকরণ;  

(৯) �নগত মানস�� মৎস� �পানার ও খাদ� ব�বহােরর মাধ�েম সেব�া� পিরমােণ �া�� স�ত মাছ উৎপাদন; 

(১০) দিলল �রিজি� �ি�য়া সহজীকরণ;  

(১১) �েয�ােগ �িত�� ব�ি�েক নূ�নতম সমেয় অনুদান �দান িনি�তকরণ;  

(১২) কৃিষ উপকরণ �াি� সহজীকরণ;  

(১৩) �ফসবুক �পেজর মাধ�েম নাগিরক ম�ব� �হণ এবং িন�ি�; 

(১৪) অনলাইন ম�ােসিজং কায��েমর মাধ�েম নামজাির, িমসেকস, িভিপ ও ‘খ’ তফিসলভু� স�ি� স�িক� ত তথ� �দান;  

�সাশ�াল িমিডয়ার মাধ�েম �ত, কম সমেয়, কম খরেচ, হয়রািনমু�ভােব নাগিরক �সবা �দান: 

সময়, খরচ ও যাতায়াত কিমেয় �সবা �াি� িনি�তকরেন �জলা �শাসন, পাবনা’র উেদ�ােগ ০৬ নেভ�র ২০১৬ তািরেখ Citizen’s Voice, 

Pabna নামক �ফসবুক �প �খালা হেয়েছ। এ �েপর বত� মান সদস� সংখ�া ৫৭,০০০ জন। এই �েপর মাধ�েম সাধারণ জনগণ তৃণমূল পয�ায় হেত 

অেনক �সবা বা তথ� এখন পূেব�র তুলনায় অেনক কম সমেয় ও হয়রািনমু�ভােব অন লাইেনই পাওয়া যাে�। 

�েয়াজনীয় তেথ�র জন� সময় ন� কের অিফেস আসেত হে� না । �িতব�ী ভাতা/িবধবা ভাতা/বয়� ভাতা কেব �দওয়া হেব, �ভাটার আইিড কাড�  কখন 

পাওয়া যােব, উপবৃি�র তথ�, উ�য়নমুলক কােজর তথ�সহ নানািবধ নাগিরক �েয়াজনীয় তথ� ও �সবা তৃণমূল পয�ায় হেত Citizen’s Voice, Pabna এর 

মাধ�েম সহেজই ঘের বেস পাওয়া স�ব হে�। 
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িস�েজন জান�ািল�েদর কম�তৎপরতার মাধ�েম পাবনায় জনকল�াণমূলক কায��েমর িববরণ িনে� �দয়া হেলা: 

 Citizen’s Voice, Pabna এর মাধ�েম জানেত �পের �ামী িনয�ািততা এিসড দ� গৃহহীন জিয়তা �মাছা: ক�না আ�ারেক গৃহ িনম�ােনর জন� �ন ও নগদ 

অথ�  �দান করা হয়। 

 পাবনা সদর ও ঈ�রদী উপেজলার �ায় ২০ জন �িতব�ীেক Citizen’s Voice, Pabna এর মাধ�েম অবগত হেয় �ইল �চয়ার, ভাতা ও �িশ�ণ �দওয়া 

হেয়েছ।  

 িনগৃহীত অসহায়, �:� ১০ জন িবধবােক িবধবা ভাতাসহ অন�ান� অসহায় দির� বৃ�েদর বয়�ভাতা �দয়া হেয়েছ। 

 ব�ন পাহাড়ী ও �সােহল এর মত কেয়কজন  �ঃ� িশ�াথ�েক ফরম িফলােপর আিথ�ক সহায়তা ও পরী�ার িফ’র জন� নগদ অথ� �দান করা হেয়েছ। 

 সামািজক ব�ািধ �যমন বাল� িববাহ, ইভ�িজং, মাদক �সবনসহ িবিভ� অপরােধর তথ� জানার সােথ সােথ  তাৎ�িণক �মাবাইল �কােট� র মাধ�েম �িতেরাধ 

বা শাি�র ব�ব�া �নওয়া স�ব হে�। 

 এ �পেজর �পা� হেত তথ� �পেয় �িতব�ীসহ �:� শীতাত� েদর গত �মােস িডেস�র ২০১৬ হেত   জানুয়াির ২০১৭ পয�� �ায় ১০০০� ক�ল �দান করা 

হেয়েছ। 

 �গম� চরা�েলর ২২০ জন িশ�াথ� �পেয়েছ উ�ত মােনর �ুল ব�াগ, খাতা , কলম, �পনিসলসহ �িফন ব�। 

রা�া �মরামত, ঝঁুিকপূণ� �ব��িতক সংেযাগ অথবা িন�মােনর ি�িনেকর িবষেয় তাৎ�িণক ব�ব�া �নওয়া হেয়েছ Citizen's Voice, Pabna �েপর কল�ােণই। 

�-িচ� তথ� 

 

Citizen’s Voice, Pabna এর মাধ�েম অবগত হেয় রাজশাহী িবভাগীয় পয�ােয় িনব�ািচত জিয়তা �ামী কতৃ� ক এিসড দ� গৃহহীন �মাছা: ক�না আ�ারেক গৃহ 

িনম�ােণর সহায়তার জন� গত  ১৯ �সে��র ২০১৬ তািরেখ �ঢউ�ন ও আিথ�ক সহায়তা �দান করা হয়। 

৩০ নেভ�র ২০১৬ �জলা �শাসন উে�ােগ খাসচর-বলরাম�র সরকাির �াথিমক িব�ালেয়র ২০৪জন িশ�াথ�েদর মােঝ িশ�া উপকরণ িবতরণ 

করা হয়। 
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িসরাজগ� �জলার উ�াবনী ধারণা 

জনাব কাম�ন নাহার িসি�কা, �জলা �শাসক, িসরাজগ� 

 জনেসবায় উ�াবন এর মা�েম জনগণেক তােদর �া� �সবা আেরা সহজভােব �পৗেঁছ �দয়ার লে�� �জলা �শাসন িসরাজগ� িবিভ� 

উে�াগ �হণ কেরেছন। উ�াবন উে�াগ যােত �সবা �দােনর সােথ �� �িত� কম� সহেজ অ�ধাবন কেরেত পােরন �স লে�� হােত কলেম On the 

Job Training এর পাশাপািশ িবিভ� অ�ে�রণাদায়ক কায ��েমর মা�েম �িশি�ত কের �তালা হে�। িসরাজগ� �জলা �শাসেকর কায �ালেয় �সবা 

�দােনর ��ে� �য সকল উ�াবন ও উ�ম অ�শীলনস�হ (best practices) রেয়েছ তা িনে� �দ� হেলা। 

 

(১)িস�েজন চাট �ার বা নাগিরক সনদ ��মান �ােন ইেল�িনক িডিজটাল �বােড �র মা�েম �দশ �ন 

�জলা �শাসক এর কায �ালয় িসরাজগ� এর ��মান �ােন ইেল�িনক িডিজটাল �বােড �র মা�েম  ‘িস�েজন চাট �ার’ �দশ �ন করা হেয়েছ। এেত কের 

শাখাস�েহ �সবা িনেত আসা সাধারণ মা�ষ সংি�� শাখার �সবাস�হ স�েক� �� ধারণা পায়। ফেল �সবা�াথ�গণ হয়রািন��ভােব �সবা �াি�েত 

�কােনা �কার �বগ �পেত হয় না। 

(২)�েপয় পািন ও ওয়াশ�েমর �ব�াকরণ এবং ��� িফিডং কণ �ার �াপন 

�জলা �শাসেকর কায �ালেয় �সবা িনেত আসা �সবা�াথ�েদর জে� �েপয় পািনর �ব�া করা হেয়েছ এবং তােদর �বহােরর জে� টয়েলট িনম �াণ 

করা হেয়েছ। এেত কের �সবা িনেত আসা মা�েষর �েভ �াগ লাঘব হেয়েছ। এছাড়াও এ কায �ালেয়র নারী কম �চারীেদর মে� যােদর নবজাতক িশ� 

রেয়েছ তােদর �িবধার জে� এক� ��� িফিডং কণ �ার করা হেয়েছ।  

(৩) িডিজটাল �ীেনর মা�েম জনগণেক সেচতন কের �তালা 

এ কায �ালেয়র ��মান �ােন এক� ��� িডিজটাল �ীন �াপন করা হেয়েছ। এই িডিজটাল �ীেন িবিভ� জনসেচতনতা�লক �যমন বা�িববাহ, 

�যৗ�ক, মাদক, নারী িনয �াতন �রাধ ইত�ািদ সং�া� িভিডও িচ� �দশ �নীর মা�েম সাধারণ মা�ষেক সেচতন করার �েচ�া অ�াহত রেয়েছ। 

এছাড়াও এই িডিজটাল �ীেন সরকােরর ����ণ � িমশন ও িভশনস�েহর িভিডওিচ� �দশ �ন করা হেয় থােক। 

(৪) �সবা�াথ�েদর তাৎ�িণক �সবার �ব�া 

�জলা �শাসক িবনা �না�েশ অিফেসর িবিভ� শাখাস�েহ হঠাৎ পিরদশ �েন িগেয়  �সবা িনেত আসা িবিভ� �সবা�াথ�েদর সােথ কথা বেল তােদর 

সম�ার কথা �েনন এবং তাৎ�িণক সংি�� শাখার ভার�া� কম �কত�ােক �ডেক �সবা�াথ�র সম�া সমাধােনর জে� িনেদ �শনা িদেয় থােকন। এেত 

কের শাখাস�হ �সবা িনেত আসা মা�েষর �সবা িনি�েত সব �দা তৎপর থােক এবং শাখাস�েহর সেব �াপির কায �ালেয়র কােজর গিত �রাি�ত হেয় 

থােক। 

(৫) বা�িববাহ িনেরােধর লে�� িভিডও ড�েম�াির �তির 

বা�িববােহর হার কিমেয় আনেত �ানীয়ভােব এক� িভিডও িচ� (TVC) িনম �াণ করা হেয়েছ যা িবিভ� �ল কেলেজ �দশ �ন করা হেয় থােক। �জলা 

�শাসেকর ব�� স�িলত TVC বা�িববােহর �ধান িশকার হওয়া �ল কেলেজর িকেশারীরাসহ ছা�-ছা�ী ও িশ�ক সমাজ বা�িববােহর �ফল 

স�েক� সেচতন হেয় সমােজর সবাইেক বা�িববাহ িনেরােধ অ��ািণত করেছ। 

(৬) �িম অিধ�হেণর �চক �েট িগেয় িবতরণ 

এ �জলার যাবতীয় �িম অিধ�হেণর �চক �িত��েদর মােঝ তােদর িনজ এলাকায় ‘অন দা �ট’ এ িবতরণ করা হয়। এেত �িত��েদর �চক �াি� 

সহজ হেয়েছ এবং হয়রািন�� করা হেয়েছ। 
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(৭) �াি�ক পয �ােয়র ত�তীেদর �েণাদনা �দােনর মা�েম ত�ত িশে�র উ�য়ন 

�বল�িচ উপেজলায় ব�ায় �িত�� ত�তীেদর �েণাদনা �দােনর মা�েম �িত�� ত�তীেদর �াবল�ী কের ত�তিশ�েক চা�া কের �তালার মা�েম 

�জলার �াি�ং প� ত�তেক �ন��িবত কের �তালার �ি�য়া চলমান রেয়েছ। এ উে�াগ� একই সােথ �টকসই উ�য়ন অভী�-১, ২, ও ৮ অজ�েন 

সহায়ক িহেসেব �িমকা রাখেছ। ইেতামে�  জন�শাসন ম�ণালয় ক��ক জন�শাসন পদেকর জে� �াথিমকভােব বাছাই করা হেয়েছ এ উে�াগেক। 

(৮) �� �েগা�ীেদর জিম িব�েয় সময় �াস 

�েব � একজন �েগা�ীেক জিম িবি�র অ�েমাদেনর জ� কমপে� িতনবার এ কায �ালেয় আসেত হেতা। উ�াবন �ি�য়া �হণ করার পর এখন মা� ২ 

বার িভিজট করার মা�েম তার আেবদন �ি�য়া স�� করা স�ব হেয়েছ। এেত �জলায় বসবাসকারী �� �-�গা�ীেদর জিম িবি� অ�েমাদেনর 

��ে� সময় �াস করা হেয়েছ।  

(৯) সািক�ট হাউজ �া�েন �াথ �নাগার িনম �াণ 

�ায়শই সািক�ট হাউেজ িবিভ� ����ণ � সভা, কম �শালা ��িত হেয় থােক। এেত অেনক সময় সভায় আগতেদর নামােজর সময় অ�িবধার �ি� হয় 

িবধায় এক� �াথ �নাগার িনম �াণ করা হেয়েছ। এেত রমযান মাস সহ বছেরর অ� সমেয় সভায় অংশ�হণকারীেদর নামাজ পড়বার অ�িবধা �র 

হেয়েছ। 

(১০) �� উপহার িবিনমেয়র মা�েম Motivation 

�জলা �শাসেন কম �রত �তীয় ও চ�থ � ��িণর কম �চারীেদর মােসর িবেশষ িদবস উপলে�� �� উপহার �েল �দওয়া হয়। এেত কের কম �কত�া-

কম �চারীেদর মে� �স�ক� গেড় উেঠেছ এবং দািয়ে�র �িত আ�িরকতা �ি� �পেয়েছ। 

(১১) ��মািসক ও জাতীয় িদবেস িনয়িমতভােব �কাশনা 

�জলা �শাসন ক��ক িবিভ� জাতীয় ও আ�জ�ািতক িদবস পালন করা হেয় থােক। এ িবেশষ িদন�েলােক �রণীয় কের রাখেত এবং এর তাৎপয � �েল 

ধরেত িবেশষ �কাশনার �ব�া করা হেয়েছ। এছাড়া এক� িনয়িমত ��মািসক �েল�ন �কাশনা রেয়েছ। এেত �িত িতন মাস অ�র �জলা 

�শাসেনর কম �কাে�র িবষেয় সাধারণ মা�ষ জানেত পারেছ অ�িদেক িবেশষ িদবস �যমন আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস, মহান িবজয় িদবস, 

�াধীনতা ও জাতীয় িদবস, রবী�-নজ�ল জ�বািষ �কী, জাতীয় �সবা স�াহ ইত�ািদ িদন�েলােত িবেশষ �কাশনার মা�েম সংি�� িদবেসর তাৎপয � 

�েল ধরা স�ব হে�।  

(১২) �জলা উ�য়ন সম�য় সভায় আগতেদর �া�� পরী�া 

িসিভল সাজ�ন িসরাজগে�র সহেযািগতায় সভায় �যাগদান�ত িসিনয়র িস�েজনেদর �াড �গার / ��শার পিরমাপ করার �ব�া �নয়া হয়। এেত কের 

কােজর চােপ যারা সময় কের এ �� পরী�া করােত পােরন না তােদর �াথিমক �া�� পরী�া িনি�ত হেয়েছ। 

(১৩) িডম িদবস পালেনর মা�েম িশ�াথ�েদর �ি� িনি�তকরণ 

িব� িডম িদবস পালন উপলে�� �জলা �ািণ স�দ কম �কত�ার সহায়তায় ৮� �াথিমক িব�ালয় ও �িতব�ী িব�ালেয় �ায় ৩০০০(িতন হাজার) 

িশ�াথ�র মােঝ িডম িবতরণ করা হয়। এেত বা�ােদর িডম খাওয়ােনার পাশাপািশ তােদর �ি�হীনতা কা�েয় উঠেত সহায়ক হেয়েছ।  
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রাজশাহী িবভােগর কেয়ক� সফল পাইলট �ক�: 

(ক)Dc‡Rjv t gnv‡`ecyi, ‡Rjv t bIMuv 

µt 

bs 

D™¢vebxi wk‡ivbvg 
D™¢vebxi weeiYx 

01 Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vj‡q  

†mevKzÄ ’̄vcb 

†mevKzÄ wK I †Kb t   

‡mevKzÄ n‡jv mKj †mev msµvšÍ Z_¨ cÖ̀ v‡bi GKK wKš‘ mgwš̂Z e¨e ’̄v| G‡Z Dc‡Rjvi me 

Awd‡mi cÖv_wgK ch©v‡q me©‡kl GK eQi Ges Zvi c‡i weMZ cuvP eQ‡ii cÖKvk‡hvM¨ Z_¨ msMÖn 

K‡i msiÿY Kiv n‡q‡Q| GB cÖwµqvq ïaygvÎ miKvwi `dZi bq, Dc‡Rjvq Kg©iZ wewfbœ GbwRI 

Gi Z_¨I ivLv n‡q‡Q| Z_¨ †P‡q †h †KD GLvb †_‡K Av‡e`b K‡i Z_¨ cv‡eb| ‡mevKz‡Ä wewfbœ 

Awd‡mi †mev m¤̂wjZ Z_¨ PvU©/wjd‡jU i‡q‡Q| hviv wjwLZfv‡e BDGbI Gi Kv‡Q Awf‡hvM I 

gZvgZ/civgk© Rvbv‡Z Avm‡eb Zviv mivmwi Avi Av‡e`b Rgv †`‡eb bv| Av‡e`b Rgv †`‡eb 

†mevKz‡Ä| †mevKz‡Ä †mev cÖvwßi dg© ÒmnvwqKvÓ c~iY K‡i Rvbv‡eb wZwb wKfv‡e †mev †c‡Z Pvb| 

Av‡e`bKvixi Pvwn`v Abyhvqx Zv‡K cÖ̀ Ë †mev cÖ̀ vb Kiv n‡”Q| cÖvß Av‡e`b wb‡q cÖv_wgK ch©v‡q 

†iwRwóª LvZvq Gw›Uª K‡i †mev cÖ̀ vb wbwðZ Kiv n‡”Q Ges cÖwZ gv‡m Dc‡Rjv †cvU©v‡j wba©vwiZ 

wjs‡K Zv Avc‡jvW Kivi e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q| bvMwiK Z_¨ Rvb‡Z Ges †m wel‡q Kvh©Kwi e¨e ’̄v 

MÖn‡Yi Rb¨ welqwfwËK wba©vwiZ ZvwiL I mg‡q MYïbvbx/†mwgbv‡ii e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q| H w`‡b 

Dc ’̄vwcZ Awf‡hvM I civgk©/gZvgZ ˆZwiK…Z mdUIq¨v‡i hy³ K‡i Zvi mgvav‡bi Rb¨ M„nxZ 

e¨e ’̄v  m¤ú‡K©  mevB‡K AewnZ Kiv n‡”Q| GbwRI ev †emiKvwi cÖwZôv‡bi Z_¨ †mev †c‡Z 

wewfbœ Awd‡m Avi †h‡Z n‡e bv| weMZ cuvP eQ‡ii GB Z_¨ †mevKz‡Ä _vK‡Q d‡j †mev MÖnxZviv 

GKB ’̄vb †_‡K †mev cvevi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| cÖwZwU Awf‡hvM, civgk©/gZvgZ cÖvwßi †cÖwÿ‡Z 

wK c`‡ÿc MÖnY Kiv n‡e Zv †mev cÖZ¨vkx‡K Rvbv‡bv n‡”Q|  

‡mevi wjd‡jU t 

‡mev MÖnxZv‡`i wewfbœ `dZ‡ii †mev m¤ú‡K© Rvbv‡Z Ò‡mevKz‡ÄÓ †mevi wjd‡jU ’̄vcb Kiv 

n‡q‡Q| GB wjd‡jU/fvRc‡Î wewfbœ `dZ‡ii wK wK †mev Av‡Q, †m¸‡jv †c‡Z †Kvb †Kvb KvMR 

jv‡M, KZ UvKv LiP nq, †Kvb AvBb/aviv gy‡j †mev cÖ̀ vb Kiv nq Zvi we Í̄vwiZ weeiY †`qv 

Av‡Q| †mev cÖ̀ vbKvixi bvg, †gvevBj b¤îmn mgy`q †hvMv‡hv‡Mi wVKvbvI †mLv‡b wjwce× Kiv 

Av‡Q| GwU webvg~‡j¨ †mevKzÄ †_‡K †mev MÖnxZviv msMÖn Ki‡Z cvi‡eb| †mev MÖnxZvi mv‡_ †mev 

cÖ̀ vbKvixi wbweo †hvMv‡hvM ’̄vc‡bi Rb¨B GB wjd‡jU| 

‡mev‡evW© t  

wjd‡jUmg~n mn‡R Lyu‡R †c‡Z Ges †mev MÖnxZvi †fvMvwšÍ Kgv‡Z †mevKz‡Ä ’̄vwcZ n‡q‡Q 

Ò†mev‡evW©Ó| †mLv‡b wewfbœ `dZ‡ii †mevmg~n wb‡q Qvcv‡bv wjd‡jUmg~n‡K GKwÎZ K‡i mvwR‡q 

ivLv n‡q‡Q| GB †mev‡evW© †mev MÖnxZvi †mev cÖvwßi m¤¢vebv‡K eû¸b evwo‡q w`‡q‡Q| Gi 

cvkvcvwk †mev MÖnxZv wjd‡jU n‡Z wewfbœ Z_¨ GKB mv‡_ cv‡”Q Ges `xN©‡gqv‡` msiÿY KiviI 

my‡hvM m„wó n‡q‡Q| 

Kg©m~wP †evW© t  

Dc‡Rjvq wewfbœ `dZ‡ii wewfbœ D‡jøL‡hvM¨ Kv‡Ri cÖ̀ k©bxi Rb¨ GKwU mgwš̂Z Kg©m~wP †evW© 

†mevKz‡Ä ’̄vwcZ n‡q‡Q| GB †ev‡W© PjwZ gv‡mi wewfbœ `dZ‡ii cÖavb cÖavb KvRmg~n GKmv‡_ 

cÖ̀ wk©Z n‡q _v‡K| Gi d‡j †mev MÖnxZviv †mevKz‡Ä Avm‡jB Rvb‡Z cv‡ib †Kvb Awd‡mi KvR 

†Kvb Zvwi‡L Av‡Q| Gi cvkvcvwk †Kvb Kg©KZ©v KLb †Kv_vq e¨ Í̄ _vK‡eb †mB m¤ú‡K©I Z_¨ Rvbv 

m¤¢ci nq| wba©vwiZ ZvwiL I mgq Rvbv _vKvq H mKj Kg©Kv‡Û †mev cÖZ¨vkxiv Ask wb‡Z cv‡i 

Ges †mev MÖnxZvi Kv‡Ri aiY m¤ú‡K©I Zviv aviYv cvq| cÖZ¨vkv GB †h, GB Kg©m~wP †evW© †mev 

MÖnxZv I †mev cÖZ¨vkxi gv‡S Av ’̄vnxbZv Kgv‡Z mnvqZv Ki‡e| Z_¨ cÖvwß mnR I wbwðZ n‡e| 
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†mev cÖZ¨vkxi wekÖvgvMvi ÔAiæwbgvÕ 

‡mev cÖZ¨vkx mvaviY RbM‡Yi ˆ`bw›`b KvR I Ab¨vb¨ myweav wbwðZ Ki‡Z †mevKz‡Ä wekÖvgvMvi 

ÔAiæwbgvÕ ms‡hvwRZ n‡q‡Q| wewfbœ Kv‡R †mev cÖZ¨vkx RbMY Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvimn 

Dc‡Rjv cwil‡` Av‡mb| bvbv Kv‡R Zv‡`i A‡cÿv Ki‡Z nq| wewfbœ `iLv Í̄, dig c~iY Ki‡Z 

nq| cÖwZwU Kv‡R wewÿßfv‡e †mev MÖnxZviv wewfbœ ’̄v‡b A‡cÿgvb _v‡Kb| †mevcÖv_©x‡`i GB me 

Kv‡R mnvqZv Kivi Rb¨ wekÖvgvMviwU Pvjy Kiv n‡q‡Q| GLv‡b †mev MÖnxZviv Zvi cª‡qvRbxq KvR 

m¤úv`b Kivi cvkvcvwk Avb‡›`i mv‡_ mgq KvUv‡Z cv‡ib| Aiæwbgv‡Z †mev MÖnxZvi Rb¨ 

cÖ‡qvRbxq Z_¨vw` Øviv mvRv‡bv n‡q‡Q| hv‡Z †mev MÖnxZviv GLv‡b A‡cÿvgvb †_‡KI cÖvmw½K 

Z_¨ Rvb‡Z cv‡ib| miKvwi Awd‡m †mev MÖnxZvi K_v wPšÍv K‡i wekÖvgvMvi evbv‡bvi gva¨‡g †mev 

MÖnxZvi Pvwn`vi  welqwU we‡ePbvq Avbv n‡q‡Q| hv Zuv‡K miKvwi †mev wb‡Z Av ’̄vkxj K‡i Zzj‡e| 

†mev MÖnxZvi Avb›` `vqK GB Ae ’̄vbKvj miKvwi †mev e¨e ’̄vq BwZevPK cÖfve †dj‡e| 

02 ‡gvevBj G¨vcm 

 

nv‡Zi gy‡Vvq gnv‡`ecyi 

Awf‡hvM, civg‡k©i Rb¨ †`‡ki cÖ_g Dc‡Rjv wfwËK G¨vcm Ògnv‡`ecyi.bIMuvÓ 

PÆMÖvg †_‡K Pvj wKb‡Z Avi Kó K‡i gnv‡`ecyi Avm‡Z n‡e bv| GLb †gvevBj G¨vcm †_‡K Z_¨ 

wb‡q wbw ©̀ó PvjK‡j Avcwb †hvMv‡hvM Ki‡Z cvi‡eb wbwg‡lB| ïay Z_¨ Avi cwimsL¨vb bq; GLb 

†h †Kvb mgm¨v, civgk© wKsev gZvgZI †`qv hvq mn‡RB| G¨vcm †_‡K Kiv Awf‡hvM mivmwi P‡j 

hv‡e Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii †dmeyK cvZvq| G¨vcmwUi bvg Ògnv‡`ecyi.bIMuv|Ó Dc‡Rjvi 

mKj gvby‡li mv‡_ Kvh©Ki †hvMv‡hvM ’̄vc‡bi Rb¨ GB G¨vcm| †mev MÖnxZvi hvZvqv‡Zi LiP, evi 

evi †NvivNywi LiP Kwg‡q, ZvrÿwYKfv‡e Aímg‡q †mev w`‡Z GB G¨vcm KvR K‡i| GB G¨vc‡m 

gnv‡`ecyi Dc‡Rjvi BwZnvm, †fŠMwjK cwiwPwZ, wewfbœ cwimsL¨vb, gyw³hy× I gyw³‡hv×v‡`i 

ZvwjKv, fvlv I ms¯‹…wZ, †Ljvayjv I we‡bv`b Gi cvkvcvwk wewfbœ `k©bxq ’̄v‡bi Z_¨ †`qv Av‡Q| 

Dc‡Rjv cÖkvm‡bi Kg©KZ©v-Kg©Pvix, wewfbœ miKvwi `ß‡ii Kg©KZ©v‡`i bvg I †hvMv‡hv‡Mi weeiY 

GLv‡b cvIqv hv‡e| wkÿv cÖwZôvb, GbwRI, ivBm wg‡ji ZvwjKv, Riæix †hvMv‡hv‡Mi Rb¨ AvBb-

k„•Ljv iÿvKvix evwnbx, ¯̂v ’̄̈  †mev, †cÖm K¬ve e¨vsK, Avevmb-‡nv‡U‡ji Z_¨ G¨vcmwU‡K mg„× 

K‡i‡Q| msm` m`m¨, Dc‡Rjv cwil‡`i †bZ…e„‡›`i cvkvcvwk, BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb‡`i 

mv‡_ †hvMv‡hv‡Mi Z_¨I GLv‡b Av‡Q| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi‡K †Kvb  Awf‡hvM, civgk©/gZvgZ 

w`‡Z PvB‡j GLvb †_‡K mivmwi †dmeyK †c‡R ‡m¸wj †cvó Kiv hv‡e| GB †mev gwbUi Kivi 

Rb¨B GB G¨vcm Gi wP‡ý ejv n‡q‡Q gnv‡`ecyi Ò0Ó wK‡jvwgUvi| we‡k¦i †h cÖv‡šÍB Avcwb _vKzb 

bv †Kb; †mev †mLv‡bB †cŠu‡Q †`qv n‡e|   

WvDb‡jvW c×wZ 

GB G¨vcmwU Pvjy Ki‡Z n‡j B›Uvi‡bU Ackb Pvjy Ki‡Z n‡e| Gici ¸Mj †cø‡÷vi †_‡K 

gnv‡`ecyi.bIMuv wj‡L mvP© w`‡Z n‡e| G¨vcmwU Avm‡j WvDb‡jvW Ki‡Z n‡e| GKevi WvDb‡jvW 

n‡q †M‡j AdjvB‡b Z_¨ †mev cvIqv hv‡e| 

03 gvZ…‡mev G¨v¤^y‡jÝ bvix I wkïi we‡klZ Mf©eZx gv Gi cÖRbb ¯̂v ’̄̈  iÿvq BDwbq‡bi KwgDwbwU wK¬wb‡Ki mv‡_ 

†hvMv‡hvM ’̄vcb Kivi Rb¨ KwgDwbwU G¨v¤^y‡jÝ ÒgvZ…‡mev G¨v¤^y‡jÝÓ ˆZix Kiv n‡q‡Q| G 

Dc‡Rjvi 10wU BDwbq‡bi g‡a¨ fxgcyi BDwbq‡b 02wU Ges cÖwZwU BDwbq‡bi Rb¨ 01wU K‡i 

†gvU 11wU ÒgvZ…‡mev G¨v¤^y‡jÝÓ ‰Zix Kiv n‡q‡Q| G‡Z cÖwZwU f¨v‡b GKRb K‡i D‡`¨v³v Gi 

Kg©ms ’̄vb Gi my‡hvM ˆZix n‡q‡Q|   

04  åvg¨gvb jvB‡eªix 

Ò`xcwkLvÓ 

m„RbkxjZv weKv‡ki j‡ÿ Z…Yg~j ch©v‡q eB †cŠu‡Q w`‡Z åvg¨gvb jvB‡eªix f¨vb Ò`xcwkLvÓGi 

hvÎv ïiæ Kiv n‡q‡Q| GLv‡b BDwbqb ch©v‡q ¯‹zj, K‡jR Gi mv‡_ Dc‡Rjv ‡K› ª̀xq jvB‡eªixi 

ms‡hvM ’̄vc‡bi Rb¨ 10wU BDwbq‡b 10wU åvg¨gvb jvB‡eªix f¨vb Pvjy Kiv n‡q‡Q| 
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(খ) উপেজলা �িম অিফস, পাবনা সদর, পাবনা 

 

১  উ �াবনী �কে� নাম   : wgm †Km cÖwµqv mnRxKiY| 

২  িব মান সম া   : ̀ xN© †gqv`x wgm †Km cÖwµqv 

৩  ��ািবত িবষয়    : mdUIq¨v‡i WvUv Gw›Uª, kU© ‡g‡mR,nvBcviwjsK c×wZi gva¨‡g mwVK mg‡q bw_ Zje, 

BDGjI Gi cÖwZ‡e`b cÖvwß, Ges `ªæZZg mg‡q wgm‡Km wb®úwËKiY| 

৪  িব�ািরত িববরণ  : (১) ZwK©Z Zdkx‡ji Rwgi gvwjK ỳi-`yiv‡šÍ Ae ’̄vb Kivq †bvwUk Rvix wVKgZ nq bv|  

(২) ev`x weev`x GKB Zvwi‡L ïbvbx‡Z Dcw ’̄Z nqbv| 

(৩) ïbvbxi ZvwiL cwieZ©b n‡jI mswkøó e¨w³MY Rvb‡Z cv‡ib bv| 

(৪) ‡iKW© iæ‡gi cyivZb bw_ Luy‡R ‡c‡Z wej¤̂ nIqv| 

৫  সম ার সমাধান  : (১) আ েবদেনর সােথ বাদী িববাদীর �মাবাই ল ন র িনি�তকরণ:  

(২) সফটওয়�ার ডাটা এি�:  

(৩) শট � ােসজ �দান ও নানীর তািরখ জানােনা:  

(৪) ই উ এলএও-�দর A¨jvg© GmGgGm cÖ̀ vb I Z`šÍ wi‡cvU© cÖvwß 

      (৫) nvBcviwjsK c×wZ‡Z †iKW© iæ‡gi bw_ Zje I ïbvbx  

(৭) শট � ােসজ �দান ও নানীর তািরখ জানােনা: 

(৮)  P‚ovšÍ Av‡`k 

৬  বা�বায়নকাল ( র তািরখ ও স�� তািরখ) 

মাইলে�ান GKwUwfwU ‡K Ki‡e 

Time 

(†deªæqvix/17-Ryb/17) 

 

�ফ�য়াির 

1-২৯ 

মাচ � 

1-31 

এি�ল 

1-30 

�ম 

1-31 

�ন 

1-30 

†iKW© iæ‡gi nvBcviwjsK 

e¨e ’̄v PvjyKiY 

bw_c‡Îi WvUv‡eBR Gw›UªKiY mvwU©wd‡KU †ckKvi      

mdUIq¨vi cȪ ‘ZKiY wgm †K‡mi hveZxq Z_¨vw` 

Avc‡jvW 

mnKvix Kwgkbvi 

(f‚wg) I †UKwbwkqvb 

     

‡UKwbK¨vj cÖwkÿY GmGgGm, nvBcviwjsK 

WvUv‡eBR m¤ú‡K© †UKwbK¨vj 

cÖwkÿY cÖ̀ vb 

mnKvix Kwgkbvi 

(f‚wg) I †UKwbwkqvb 

     

 

৮  দািয় �া� কম �কত �া (নাম,পদবী,�মাবাই ল,ই েমই ল,�কানা): 



35 

 

নাম পদবী অিফস �মাবাইল ই-�মইল 

সরকার অসীম 

�মার 

সহকারী কিমশনার 

(�িম) 

পাবনা সদর, পাবনা 01762621013 sakumar03ru@gmail.com 

 

 

৯  বা�বায়েনর �ান   : পাবনা সদর উ পেজলা ও ই উ িনয়ন িম অ িফস 

৮  স�া  িবধােভাগীর সং া   : ২০,০০০ (িবশ) হাজার  

৯  �তািশত  ফলাফল   :  

 

  LiP hvZvqvZ 

AvBwWqv ev¯Íevq‡bi Av‡M 180 w`b 6000 12 evi 

AvBwWqv ev¯Íevq‡bi c‡i 30 w`b 400 02 evi 

AvBwWqv ev¯Íevq‡bi d‡j †mev 

MÖwnZvi cÖZ¨vwkZ †ewbwdU 

150 w`b 5600 10 evi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(গ)  উপেজলা সমবায় অিফসার, নােটার সদর, নােটার 
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সমবায় সিমিত গঠন ও �ত িনব�ন :                                                           

িচি�ত �সবার নামঃ "সমবায় সিমিত গঠন ও �ত িনব�ন " 

২। িচি�ত �সবার িব�মান সম�া :  

ক। সময় সােপ� 

খ। জনগেনর �ভাগাি� �বশী 

গ। আিথ �ক কার�িপ  

ঘ। অিফেসর �র� �বশী 

 ৩। সম�া�র ��েভাগী কারা?  

�দেশর সমবায় সিমিত িনব�ন �ত�াশী সমবায়ী�� 

৪) সম�া�র �ল কারণ : 

(ক) িনব�ন �ত�াশী সমবায়�ে�র বাড়ী হইেত উপেজলা ও �জলা সমবায় অিফেসর �র� �বশী 

(খ) অিভ�তার অভাব 

(গ) দীঘ � �ি�তা।  

৫) সম�া�র পিরিধ কত বড়?  

M‡o cÖwZ  উপেজলা ch©v‡q  wbeÜb cÖZ¨vkx cÖvq 5000 mgevqx। 

৬) িক সমাধান? 

1) িনব�ন সং�া� ত� �দান ,উপকরণ সং�হ  Ges িলিপব�করন ও সম�েয় সহায়তাi জ� �হ� �ড� �াপন ও সহায়তাকারী �মাবাইল ন�র 

�দান। 

2) Dc‡Rjv I‡qe †cvU©vj I BDwbqb Z_¨‡mev †K‡› ª̀i mswkøó I‡qe mvB‡U wbeÜb msµvšÍ Z_¨ I আেবদন dig mshy�কiY, | 

3) mgevqx‡`i WvUv‡eR ˆZix 

4) cÖPwjZ c×wZi cvkvcvwk Ab jvB‡b wbeÜb Av‡e`b MÖnb| 

5) িনব�েনর Av‡e`b cÖvwßi 3(িতন) Kg©w`e‡mi g‡a¨ �ানীয় তদ� ও যাচাই m¤ú~b© Kiv। 

6) সিমিত পয �ােয় wbeÜb cÖZ¨vkx‡`i সমবায় স�িক�ত ধারণা ও উ��ুকরণ িবষয়ক �িশ�ণ। 

7)Gm Gg Gm Gi gva¨‡g mgevqx‡`i Av‡e`b cÖvwßর সহ ’̄vbxq Z`šÍ I wbeÜb m�ে�র Z_¨ Rvbv‡bv |  

৭) �ত�ািশত ফলাফল(TCV) 

 সময় খরচ যাতায়াত 

আইিডয়া বা�বায়েনর আেগ ৩০ িদন 

 

৩০০০/- টাকা ৩ বার 

আইিডয়া বা�বায়েনর পের ১ িদন 

 

১০০০/- ১ বার 

আইিডয়া বা�বায়েনর ফেল �সবা 

�িহতার  �ত�ািশত �িবধা  

কম 

সময় 

কম খরচ কম পির�ম 

৮) সমাধান �ি�য়া (Flow Chart) 

আইিডয়ার িববরণ ন�ন �েসস �াপ 

উপেজলা সমবায় িবভােগর �তরী�ত �হ� �ডে� এেস সমবায় সিমিত 

িনব�ন সং�া� ত� �হণ কের ত� অ�যায়ী �চিলত প�িতেত 

আেবদেনর হাড �কিপ দািখল করেবন। 

 
িনব�ন �ত�াশী সমবায়ী 

ইউিনয়ন ত�েসবা �ক� / 

উপেজলা �হ�েড� 

উপেজলা ও �জলা ও�য়বেপাট �াল 
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অথবা অনলাইন আেবদন করেত চাইেল একজন সাধারণ জনগণ 

�মাবাইল �াংিকং অথবা �সানালী �াংেক ��জারী চালান এর মা�েম 

িনব�ন িফ জমা িদেয় �ানীয় ইউিনয়ন িডিজটাল �কে�র মা�েম ওেয়ব 

�পাট �াল �থেক চািহত ত� অনলাইণ আেবদন ফরেম �রণ কের ��রণ 

করেবন।  

উপেজলা অিফস আেবদনপ� �হেণর খবর� (SMS) এর মা�ম 

�মাবাইেল ��রণ করেবন। উপেজলা অিফস উ� আেবদেনর িভি�েত 

সেরজিমেন িগেয় যাচাই বাচাই কের সদ�েদর িনকট �থেক �েয়াজনীয় 

তে�র হাড �কিপ সং�হ কের �জলা অিফেস ��রণ করেবন।  

�জলা অিফস আেবদনপ� �হেণর খবর� (SMS) এর মা�ম 

�মাবাইেল ��রণ করেবন। �জলা অিফস কাগজপ� যাচাই বাচাই কের 

আেবদনকারীর �মাবাইল �ফােন িনব�ন স�াে�র খবর� এস এম 

এেসর মা�েম ��রণ কের িনি�ত করেবন। সদ�গন িনব�েনর খবর 

�জেন িনব�ন সনদ �হণ করেবন। 

 

 

৯)বা�বায়নকারী দল : 

দলেনতা  সদ� ১ সদ� ২   সদ� ৩ 

নাম: �মা: �মা�ািফ�র রহমান 

পদবী: উপেজলা সমবায় 

অিফসার 

দ�র: নােটার সদর, নােটার 

�কানা: উপেজলা সমবায় 

কাযালয় 

�মাবাইল: ০১৭১৭০৮৮৭৪৫ 

ইেমইল: 

uco.mostafizur@ 

gmail.com 

নাম:�মা:জ��লইসলাম 

পদবী: সহকারী পিরদশ �ক 

দ�র: সমবায় অিফস  

�কানা: নােটার সদর, নােটার 

�মাবাইল:০১৭৮৩১২৫২৮৯ 

ইেমইল: নাই 

নাম: �ি� খা�ন  

পদবী: অিফস সহকারী কাম 

কি�উটার অপােরটর 

দ�র: সমবায় অিফস 

�কানা: নােটার সদর,নােটার 

�মাবাইল:০১৭৬১০৩৫৭০০ 

ইেমইল: নাই 

নাম: �মাঃ �রজাউল ইসলাম 

পদবী: অিফস সহায়ক 

দ�র: সমবায় অিফস 

 �কানা: নােটার সদর, নােটার 

�মাবাইল:০১৭১৯০৬২০৭৫ 

ইেমইল: নাই 

 

  

                মাইলে�ান িডেসঃ জা�/১৫ �ফ�ঃ মাচ � এি�ল �ম 

AewnZKiY ,Aby‡gv`b I cȪ ‘wZ 

MÖnণ  

       

 mwgwZ MVণ       
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  িনব�ন        

১১. িরেসাস � �াপঃ 

 

�েয়াজনীয় স�দ                     িববরণ �েয়াজনীয় অথ �                      �কাথা হেত পাওয়া যােব? 

জনবল 
cÖPvi cÖPviYv  5,০০০/- সমবায় িবভােগর িস,িড,এফ ফা� অথবা 

সরকােরর �ক� খাত �থেক। 

ব�গত - - - 

আিথ �ক  

�িশ�ণ উপকরণ, খাবার ও ভাতা 

�িত �িশ�ণ 3০০০িহসােব  ৬ 

মােস ১৫ � । 

 

45,০০০/- সমবায় িবভােগর িসিডএফ ফা� অথবা 

সরকােরর �কান �ক� �থেক। 

অ�া� - - - 

�েয়াজনীয় �মাট  অথ � 

 

৫০,০০০/-  

১২. �িঁকঃ 

�েয়াজনীয় আিথ �ক সহেযাগীতা না পাওয়া, �পশাদার ওেয়ব িডজাইনােরর অভাব, িনব�ন �ত�াশী সমবায়�ে�র অনলাইন স�েক� অ�তা, �চারণার 

অভাব 

১৩. িকভােব এ আইিডয়া� অ� �ােন �ব�ত হেত পাের? 

পাইলট �ক� িহসােব।  

নােটার সদর উপেজলায় ৬ (ছয়) � সমবায় সিমিত পাইলট �ক� এর আওতায় �ত িনব�নের কাজ �শষ করা হেয়েছ। 

�িমক 

নং 

      সিমিতর নাম �রিজ নং তািরখ সদ� সং�া 

১) এক ডালা নারায়ন�র মিহলা িস আই িজ (ফসল) 

সমবায় সিমিত িল : 

১৮৪ ২৪.০২.২০১৫ ২০ জন  

২) �চউখালী িস আই িজ (ফসল)  

সমবায় সিমিত িল:  

১৮৫ ০১.০৩.২০১৫ ২০ জন  

৩) আগিদঘা সারিবক �াম উ�য়ন সমবায় সিমিত িল:  ১৮৬ ০৯.০৩.২০১৫ ৪৭ জন  

৪) ফেত�া পাড়া সারিবক �াম উ�য়ন সমবায় সিমিত িল:  ১৮৭ ০৯.০৪.২০১৫ ৫০ জন  

৫) �লতান �র মিহলা িস আই িজ 

(ফসল) সমবায় সিমিত িল: 

১৮৮ ২২.০৪.২০১৫ ২০ জন 
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৬) শাপলা �িষপ� উৎপাদনকারী 

সমবায় সিমিত িল: 

১০ ২৭.০৫.২০১৫ ২২ জন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ঘ) �জলা �শাসন, নােটার ও সহকারী কিমশনার (�িম), লাল�র, নােটার 

�জলা �শাসন, 
নােটার 

পাইলট �কে�র ত�-উপা�(সংে�েপ)         ছিব 

১৪. বা�বায়নকারীর নাম  

          নাম     পদবী       অিফস     �মাবাই ল        ই -�মই ল 

�মা: �মা�ািফ�র রহমান উপেজলা সমবায় 
অিফসার 

উপেজলা সমবায় অিফস 
নােটার সদর , নােটার 

০১৭১৭০৮৮৭৪৫ uco.mostafizur@ 

gmail.com 

�মা:জ��ল  ইসলাম 
 

সহকারী পিরদ �শক উপেজলা সমবায় অিফস 
নােটার সদর , নােটার 

০১৭৮৩১২৫২৮৯  

নাই 
 

সহকারী পিরদ �শক উপেজলা সমবায় অিফস 
নােটার সদর , নােটার 

  

 �ি� খা�ন  অিফস সহকারী কাম 
কি�উটার  
অপােরটর 

উপেজলা সমবায় অিফস 
নােটার সদর , নােটার 

০১৭৬ ১০৩৫৭০০  

 �মা: �রজাউল ইসলাম  অিফস সহায়ক  উপেজলা সমবায় অিফস 
নােটার সদর , নােটার 

০১৭১৯০৬২০৭৫  
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১। �জলা �শাসেকর কায �ালয়, নােটার-এর সামেন �তরী করা হেয়েছ জািতর িপতা 
ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ��রাল। 
২। িডিস পােক�র �সৗ�য �বধ �েনর কাজ চলেছ। এখােন �দশী-িবেদশী িবিভ� �জািতর 
�ল গাছ �রাপন করা হেয়েছ। পােক�র �দয়ােল রং �বরং-এর লাইট লাগােনা হেয়েছ। 
৩। পােক�র �ব �িদেক িবিভ� ঝণ �া সমি�ত �লেক অত�� আকষ �ণীয় এক� ঘাট �তরীর 
কাজ চলমান রেয়েছ। 
৪। পােক�র দি�ণ �ব �িদেক বনলতা �সেনর “জীবনান� দাস” রবী�নাথ ঠা�েরর 
“�সানার তরী” এবং কাজী নজ�ল ইসলােমর”কা�ারী �িশয়ার এই িতন� কিবতা 
সমি�ত ি�েমাহনী চ�র �তরী করা হেয়েছ। 
 
 
 

     জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র 
রহমােনর ��রাল। 

 
 

 
সহকারী কিমশনার 
(�িম), লাল�র,  
নােটার 
 

১। �ি�কা ব�ন, �সবা �ত�ািশেদর বসার �ান 

২। www.aclandbaraigram.gov.bd 

৩। দালালেদর �দৗরা�� কমােনার জ� অিফস সহকারীেদর আইিড কাড � �দান 

৪। �সবা�লক অিডও 

৫। ত� �ক� ও �হ�েড� 

৬। খােমর �চলন হািজরা �টােকন ও �সবা 

৭। �মাবাইল �ফান চাজ�ার, �েপয় পািনর �ব�া, সাইেকল ��া� 

৮। On The Spot হােটর চাি�না িভ�সহ �দাকােনর লাইেস� নবায়ন 

৯। গণ�নানীর কায ��ম িনয়িমতভােব আেয়াজন 

১০। রাজ� আদালেত মামলা পিরচালনার জ� এক� এজলাস �তরী এবং �নানী 

অে� �ততার সােথ মামলা িন�ি� 

১১। খাস জিমর ডাটােবইজ এবং �িম উ�য়ন কর আদােয় �হাি�ং এর ডাটােবইজ 
��তকরণ। 
 

এজলাস 

 
 

 

 

 

 

 

 

(ঙ)  cÖK‡íi wk‡ivbvg t ÒKwgDwbwU‡Z gv I wkï  ¯̂v ’̄̈  †mevi gva¨‡g gv I wkï gyZz¨i nvi Kgv‡bvÓ 

ev Í̄evqbKvix Kg©KZv t Wvt †Mv‡c› ª̀bv_ AvPvh©̈ , Dc‡Rjv ¯̂v ’̄̈  I ct ct Kg©KZ©v cywVqv, ivRkvnx|   
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cywVqv Dc‡Rjvi wkjgvwoqv BDwbq‡bi mvabcyi KwgDwbwU wK¬wbK GjvKv (cvBjU cªKí) ¯̂v ’̄̈  Kg‡cø· nB‡Z cÖvq 25 wKtwgt Ges †mLv‡b †Kvb Wv³vi 

bv _vKvq †mB GKvjvq Mf©eZx gwnjviv wPwKrmv †mev †_‡K ewÂZ n‡”Q Ges d‡jvAv‡ci Rb¨ Zv‡`i‡K 25+25=50 wKtwgt iv Í̄v AwZµg K‡i ¯̂v ’̄̈  

†mev wb‡Z n‡”Q hvnv GKB mv‡_ SzwKu c~b©, mgq mv‡c¶¨ Ges e¨vq eûj I e‡U| GKB Ae ’̄v H AÂ‡j mKj 05 eQ‡ii wkïi Rb¨ I cÖ‡hvR¨| 

cÖKíwUi  †gqv` Kvj  A‡±vei/14 Bs nB‡Z  †m‡Þ¤̂i/2015 Bs ch©šÍ wQj hvi Kvh©µg eZ©gv‡bI Pvjy Av‡Q| KwgDwbwU‡Z  gv I wkï ¯̂v ’̄̈   †mevi  

gva¨‡g  gv I wkï  g„Zzi nvi Kgv‡bvi  j‡¶¨  GKwU  KwgDwbwU  wK¬wbK  Gi GjvKv wba©viY  K‡i †mLvbKvi  Mf©eZx  gwnjv I   5  eQ‡ii mKj  

wkï‡K  mgwš̂Z  wPwKrmv  †mev cÖ̀ vb  K‡i GKwU cvBjU  cÖKí  Pvjy  Kiv nq| hvi D‡Ïk¨  gvZ…  g„Zz¨  I wkï  g„Zy¨i  nvi  Kgv‡bv Ges  ˆ`bw›`b  

kvwiixK †fvMvwšÍ  Kgv‡bv Ges my¯̂v‡ ’̄̈ i AwaKvwi Rb‡Mvôx ‰Zix Kiv |   

mvabcyi KwgDwbwU wK¬wbK (cÖKí GjvKv) 

 

• KwgDwbwU‡Z  emevmiZ  mKj  Mf©eZx  gwnjv I 5  eQ‡ii  wb‡Pi  mKj wkï  GB cÖK‡íi  AvIZvfz³| 
 eZ©gv‡b wbewÜZ Mf©eZx gwnjvi msL¨v  132 Rb Gi g‡a¨ SzwKc~ণ � cÖm‡ei msL¨v 25 Rb| 

•  652 Rb  wkï wPwKrmv †mev  MÖnY Ki‡Qb| 

ইেনােভশন : 

• wmwWDj Abyhvqx H KwgDwbwU wK¬wbক‡K  (cvBjUfz³ mvabcyi wmwm GjvKv)  †cÖl‡Y GKRb Wv³vi wb‡qvM Kiv| 

•  SzwKc~Y©  Mf©eZx  gwnjv  wPwýZKiY| 
•  SzwKc~ণ � Mf©eZx  gwnjv‡`i  Rb¨ KwgDwbwU wK¬wb‡K wZb PvKvi GKwU f¨vb Mvox e¨e ’̄v ivLv | cÖ‡qvR‡b  Dc‡Rjv nvmcvZv‡j cÖm‡ei Rb¨ 

†cÖiY Kiv|  
•  02 wU †gvevBj †dvb mieivn Kiv| 1 wU mswkøó KwgDwbwU  wK¬wb‡K I 1 wU  

f¨vbPvj‡Ki  Kv‡Q  cÖ‡qvR‡b  ‡hvMv‡hv‡Mi Rb¨|  

•  Wv³v‡ii gva¨‡g  5 eQ‡ii bx‡P mKj ¸iæZi  Amy ’̄  wkï‡K  †mev  cÖ̀ vb Kiv| 3 PvKv wewkó f¨vb Mvox (wgwb 
G¨v¤̂y‡jÝ)

 
 

cÖKí Abyhvqx bZzb Kvh©µg:  

• wmwWDj Abyhvqx  H KwgDwbwU wK¬wb‡K  (cvBjUfz³  GjvKv)  †cÖl‡b wb‡qvMcÖvß  GKRb Wv³vi wbqwgZ wPwKrmv †mev cÖ̀ vb Ki‡Qb| 
• SzwKc~ণ �  Mf©eZx  gwnjv  wPwýZKiণ| cÖ‡qvR‡b  f¨vb Mvox ‡Z K‡i Dc‡Rjv nvmcvZv‡j cÖm‡ei Rb¨ †cÖiণ Kiv n‡”Q|  
• 2 wU †gvevBj †dvb mieivn Kiv n‡q‡Q hvi 1 wU mswkøó KwgDwbwU  wK¬wb‡K I 1 wU f¨vbPvj‡Ki  Kv‡Q hvi gva¨‡g Riæix cÖ‡qvR‡b  

‡hvMv‡hv‡Mi Kiv nq |  
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• 5 eQ‡ii wb‡P mKj wkï‡`i wPwKrmv †mev cÖ̀ vb Kiv n‡”Q|  
‡cÖlYK…Z Wv³vi KZ©„K Mf©eZx gv I wkï ¯̂v ’̄̈  †mev cÖ̀ vb| 

¯̂vfvweK cÖme: 

�সবা দদােনর প�িত: 

পবূ�বত�t পরবত�t 

•  KwgDwbwU‡Z wPwKrmK ‡cÖl‡ণ wb‡qvM wQj bv| 
 

•  SzwKc~ণ �  Mf©eZx  gwnjv  wba©viণ  Kiv nZ bv| 
 

•  hvZvqv‡Zi ev †hvMv‡hv‡M gva¨g bv _vKvq mgqgZ 
Dc‡Rjv nvmcvZv‡j  bv †cŠQv‡bvi Kvi‡b g„Zy¨ nvi 
†ekx nq| 

•  KwgDwbwU‡Z †cÖl‡ণ wPwKrmK wb‡qvM cÖ̀ vb Kiv nq| 
 

•  d‡jvAv‡ci  gva¨‡g SzwKc~ণ � Mf©eZx  gwnjv  wba©viণ  Kiv nq| 
•  hvZvqv‡Zi gva¨g wnmv‡e f¨vb Mvox  Pvjy ivLv I Riæix cÖ‡hvR‡b 

‡hvMv‡hv‡Mi Rb¨ †gvevBj †dvb  e¨envi Kivi gva¨‡g ª̀æZ nvmcvZv‡j 
†cŠQv‡bv hvq d‡j SzwK I gvZ… g„Zy¨i nvi A‡bK Kg nq|  

 

wUwmwfi Av‡jv‡K AwR©Z djvdj : 

GK Rb Mf©eZx gwnjvi Mf©Kvjxb mg‡q 4-6 evi †PKAv‡ci Rb¨ cÖKí GjvKv n‡Z Dc‡Rjv nvmcvZv‡j Avm‡Z nq  

hvi d‡j t 

weeiY  cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M  cÖKí ev Í̄evq‡bi c‡i 

mgq 30-36 N›Uv  01-02 N›Uv  

LiP 2500-3000 UvKv  AbK Kg †ÿÎ we‡k‡l G‡Kev‡i bvB   

 hvZvqvZ  hvben‡bi  অ���তা Aj¨Zv , SzwKc~ণ � I 

e¨qeûj 

mnR I wbivc`  

 

cÖKíwUi eZ©gvb AMÖMwZi Ae ’̄v : 

• cvBjU cÖKí fz³  GjvKvq emevmiZ mKj Mf©eZx  gwnjv I  5 eQ‡ii  wb‡Pi  mKj  wkï mwVK mg‡q myôz wPwKrmv †mev cv‡”Q|  
• SzwKc~ণ �©  Mf©eZx  gwnjv‡`i mwVK mg‡q †idvর K‡i gv I wkï g„Zy¨ nvi Kgv‡bv m¤¢e n‡q‡Q| hv cÖKí Pvjy nevi ci †_‡K GLb ch©šÍ 0 

(k~b¨)| 
• cÖKíwU  ev Í̄evq‡b  cÖKífz³ GjvKvi RbMণ  LyeB  D¾xweZ Ges Avbw›`Z| 

 

cÖKíwUi eZ©gvb AMÖMwZi Ae ’̄v : 

• GB  cÖK‡íi  Kvh©̈ µ‡g  mš‘ó  n‡q  MZ  18/08/15  Bs  Zvwi‡L  Dc‡Rjv  cwil‡`i  D‡Ï¨‡M  gvbbxq  msm`  m`m¨, ivRkvnx-5  Av‡iv  
14 wU  KwgDwbwU  wK¬wb‡K  1 wU  f¨vb Mvox  I  2 wU K‡i †gvU=28 wU  †gvevBj  †dvb  mswkøó  wmGBPwmwc‡`i  nv‡Z  Zz‡j †`b| 

 

•  gvbbxq  msm`  m`m¨, ivRkvnx-5   GB  cÖKíwU‡K  Av‡iv  †eMevb  Kivi Rb¨ mswkøó  mK‡ji  cÖwZ  w`K wb‡ ©̀kbv g~jK  K_v  e‡jb| 
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•  cÖK‡íi  mdjZvi  wfwË‡Z  ch©vqµ‡g  wZwb  mKj  KwgDwbwU  wK¬wb‡K   GB cÖKí  ev Í̄evq‡bi D‡ &̀̈ M MÖnণ Ki‡eb| 
myBm †iW µm KZ…©K cwi`k©b: 

 

’̄vbxq mvsm` KZ…©K cÖ̀ vbK…Z f¨vbMvox I †gvevBj †dvb e›Ub Kvh©µg wmwfj mvR©b, Dc‡Rjv ¯̂v ’̄̈  I ct ct Kg©KZ©v I Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v KZ©„K 

cwi`k©b K‡ib|  

 

 

cÖKíwUi fwel¨r cwiKíbv : cÖKíwU mviv evsjv‡`‡ki wKwgDwbwU wK¬wbK‡K wfwË a‡i  (‡h mKj GjvKvi �র� ¯̂v ’̄̈  Kg‡cø· nB‡Z �বিশ) cÖK‡íi 

Abyiæc Kg©KvÛ ev Í̄evwqZ Ki‡j, GB cÖKí GjvKvi gZ mviv evsjv‡`‡k gvZ… I wkï g„Zz¨i nvi ª̀æZ Kgv‡bv m¤¢e|  

• cÖKíwU mviv evsjv‡`‡k ev Í̄evqb n‡j ‡mB GjvKvi AšÍZ 01 (এক) R‡bi Kg©ms ’̄vb Kiv m¤¢e n‡e|  
• cÖKíwU myôfv‡e ev Í̄evqb Ki‡Z ’̄vbxq mvsm`, Dc‡Rjv cwil`, ’̄vbxq RbMণ‡K mgš̂q Ki‡Z n‡e|  
• GQvov wmwfj mvR©b, wefvMxq ¯̂v ’̄̈  cwiPvjK,¯̂v ’̄̈  Awa`ßi me©cwi ¯̂v ’̄̈  I cwievi Kj¨Y gš¿bvjq Gi ˆbwZK mg_©bmn mvwe©K mn‡hvMxZv 

cÖ‡qvRb|  
• cÖKí ev Í̄evq‡b Rb¨ cÖ‡qvRbxq A_© ’̄vbxq RbMb/KwgDwbwU MÖæc/ ’̄vbxq cÖkvmb/ GbwRI Ges ’̄vbxq weËevb e¨vw³i wbKU nB‡Z msMªn Kiv 

hvB‡e|  

• cÖKíwU ev Í̄evq‡b ‡Zgb †Kvb cÖwZeÜKZv †bB| mK‡ji AvšÍwiKZv I mgš̂q mvab Ki‡j mviv evsjv‡`‡k GB cÖKíwUi অ��প Kvh©µg 
ev Í̄evqb m¤¢e| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(চ) �গাদাগাড়ী উপেজলায় খাস ��র ইজারা  
 

১. �কে�র নাম: miKvwi Lvm cyKzi BRviv cÖ`vb Kvh©µg AbjvB‡bi gva¨‡g m¤úv`‡bi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq md&UIq¨vi 

cȪ ÍZKiY| 
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২. সম�া: AÎ Dc‡Rjvi RbM‡Yi Kvw•LZ cwigvY gv‡Qi Pvwn`v c~iY Z_v Dc‡Rjvi grm¨Rxwe/grm¨Pvlx mgevq 

mwgwZi m`m¨‡`i grm¨Pv‡li gva¨‡g Rxebgv‡bi Dbœqb mva‡bi j‡ÿ¨ Dc‡Rjvaxb 1 bs Lvm LwZqvbfy³ 

cyKzimg~n BRviv cÖ̀ vb Kiv n‡q _v‡K| wKš‘ Lvm cyKzimg~n BRviv cÖ̀ v‡bi †ÿ‡Î cÖPwjZ c×wZ‡Z BRviv 

Kvh©µg MÖnY Ki‡Z `xN© mgq AwZevwnZ n‡q _v‡K| d‡j grm¨ Pvwn`v c~iYmn grm¨Rxwe/ grm¨Pvlx mgevq 

mwgwZi AbyK~‡j Lvm cyKzimg~n `ªæZZvi mv‡_ BRviv cÖ̀ vb Kvh©µg e¨vnZ n‡”Q| Giƒc cÖwZeÜKZv 

`~ixKi‡Yi j‡ÿ¨ Dc‡Rjv cÖkvm‡bi wbR¯̂ D‡`¨v‡M cÖ‡qvRbxq mdUIq¨vi cȪ ‘Z Kiv n‡”Q hvi Øviv AZ¨šÍ 

¯̂íZg mg‡q grm¨Rxwe/grm¨Pvlx mgevq mwgwZi AbyK‚‡j LvmcyKzi BRviv cÖ̀ vb Kiv mnRZi n‡e| G wel‡q 

miKvwi c„ô‡cvlKZv _vK‡j A ~̀i fwel¨‡Z cȪ ‘ZK…Z mdUIq¨v‡ii ¸YMZgv‡bi Av‡iv Dbœqb mvab n‡e| 

৩. সম�ার �ল 

কারণ: 

এ� অথ �ৈনিতকভােব �াবল�ী হওয়ার এক� বড় মা�ম। এ কারেণ রাজৈনিতক �ি�� �থেক �� কের সকল ��িণ-

�পশার মা�ষ এেত জিড়েয় পড়েত আ�হী। আর এ কারেণ অেনেকই জাল-জািলয়ািতসহ িবিভ� অৈনিতক কায ��েমর 

সােথ জিড়েয় পড়েছ যার ফেল �িতিনয়ত িবিভ� সম�ার স�ুখীন হেত হয়। 

৪. সমাধান: সকল ��েরর তািলকা ডাটােবেজর মা�েম অনলাইেন �কাশ করা হেব। �সখান �থেক আেবদনেযা� 

মৎ�জীিব/মৎ�চাষী সিমিতগণ সরাসির অনলাইেন তােদর আেবদন �ি�য়া স�� করেত পারেবন। এেত কের 

সরকাির খাস ��র/জলমহাল লীজ কায ��ম িনেয় অেনক জ�লতা কেম আসেব। এই ডাটােবেজর মা�েম �কান 

সিমিত যিদ তােদর ইজারা�� পিরেশাধ না কেরন িকংবা একই সিমিত যিদ িনধ �ািরত �কাটার চাইেত অিতির� 

��র �ট�ার আ�ান কেরন তাহেল তা অিত�ত সমেয়র মে� যাচাই করা স�ব হেব এবং এ সকল কায ��েমর 

পাশাপািশ এসএমএস �ি�য়ার মা�েমও সংি�� উপকারেভাগীেক �য �কান িবষেয় অবিহত করােনা হেব। এছাড়া 

�কান �ি� অ� দ�ের না এেস অনলাইেনর মা�েমই �য �কান ��েরর লীজ �দান সং�া� ত� �� সমেয়র মে� 

জানেত পারেবন। 

৫. ফলাফল: উপেজলার মৎ�চাষী এবং মৎ�জীিবগণ এর �ফলেভাগ করেব। 

৬. চ�ােল� 

�মাকােবলা: 

cyKz‡i grm¨ Pvl A_©‰bwZKfv‡e ¯̂vej¤x̂ nIqvi GKwU eo gva¨g| G Kvi‡Y wewfbœ †kÖYx †ckvi gvbyl 

grm¨Pv‡l AvMÖnx _v‡K| d‡j e¨vcK cwim‡i wewfbœ †ckvi RbmvaviY cyKzi BRviv Kvh©µ‡g Ask MÖn‡Yi 

d‡j A‡bK mgq AbvKvw•LZ wKQz RwUjZv m„wói m¤¢vebv _v‡K| 

৭. পরবত� করণীয়/ভাবনা/পদে�প-- 

৮. জনগেণর �সবা �দােন িকভােব এ� �িমকা রাখেছ (সংি�� িববরণ) 

৯. বা�বায়ন এলাকা:mgMÖ GjvKv 

১০. উ�াবনী ��র তািরখ: 01/06/2015 wLª: 

১১. উ�াবনী �শষ হওয়ার স�া� তািরখ: 01/06/2018 wLª: 

১২. �িবধােভাগীর ধরণ ও সং�া: miKvi, grm¨Pvlx/grm¨RxweMY Z_v Ges cÖK…Z grm¨Pvlx/grm¨Rxwe mgevq mwgwZi m`m¨| msL¨v: 

5,000 Rb| 

১৩. �েয়র পিরমাণ ও উৎস: UvKvi cwigvY: 2,00,000/-      Drm: Dc‡Rjv cwil` Znwej 

১৪. বা�বায়নকারী: Dc‡Rjv cÖkvmb; অ�গিত (%):60% 

 

 

 

 

 

 

(ছ)  �গাদাগাড়ী Dc‡Rjvi ÿz ª̀ b„-‡Mvôx: 
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১. �কে�র নাম : Dc‡Rjvi ÿz ª̀ b„-‡Mvôx RbMM‡Yi Rb¨ Kw¤úDUvi cÖwkÿY †K› ª̀ ’̄vcb| 

২. সম�া : AÎ Dc‡Rjvi D‡jøL‡hvM¨ msL¨K ÿz`ª b„-‡Mvôx RbMY evm K‡i| ÿz`ª b„-‡Mvôx 

RbMY mvwe©Kfv‡e wcwQ‡q _vKvi avivevwnKZvq AvBwmwU †ÿ‡ÎI Zv‡`i gv‡S 

A`ÿZv cwijwÿZ nq| d‡j ÿz`ª b„-‡Mvôx RbMY‡K Kw¤úDUvi cÖwkÿY wel‡q 

`ÿ K‡i M‡o †Zvjvmn Kg©‡ÿ‡Î †hb Zviv wb‡R‡`i cÖwkÿYjä Ávb‡K Kv‡R 

jvwM‡q mgv‡Ri g~j avivi mv‡_ m¤ú„³ n‡Z cv‡i, †m jÿ¨‡K mvg‡b †i‡L 

miKvwi c„ô‡cvlKZvq AÎ Dc‡Rjv cwil‡`i Af¨šÍ‡i gvbbxq cÖavbgš¿xi 

Kvh©vj‡qi Avw_©K mnvqZvq GKwU Kw¤úDUvi cÖwkÿY †K› ª̀ ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

D³ cÖwkÿY †K‡› ª̀ Qq gvm †gqv`x e¨vP wfwËK cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡”Q Ges 

cÖwZ e¨v‡P cÖvq 10 Rb K‡i cÖwZ †Kv‡m© †gvU 60 Rb ÿz`ª b„-‡Mvôx QvÎ-QvÎxiv 

Kw¤úDUvi wel‡q cÖwkÿY jvf Ki‡Q Ges cÖwkÿY †k‡l Zv‡`i‡K wba©vwiZ 

mb` cÖ̀ vb Kiv n‡”Q hv Zv‡`i miKvwi-†emiKvwi cÖwZôv‡b Kg©ms ’̄v‡bi 

my‡hvM-myweav cvevi †ÿ‡Î mnvqK f‚wgKv cvjb Ki‡Q| 

৩. সম�ার �ল কারণ : -- 

৪. সমাধান : -- 

৫. ফলাফল : Kw¤úDUvi cÖwkÿY MÖnYKvixiv mKj PvKzixi †ÿ‡Î wb‡R‡K †hvM¨ K‡i M‡o 

†Zvjvi my‡hvM jvf | 

৬. চ�ােল� �মাকােবলা : GwU A_©‰bwZKfv‡e ¯̂vej¤x̂ nIqvi GKwU eo gva¨g| 

৭. পরবত� করণীয়/ভাবনা/পদে�প : -- 

৮. জনগেণর �সবা �দােন িকভােব এ� 

�িমকা রাখেছ (সংি�� িববরণ) 

: Kw¤úDUvi cÖwkÿY MÖnYKvixiv mKj PvKzixi †ÿ‡Î wb‡R‡K †hvM¨ K‡i M‡o 

†Zvjvi my‡hvM jvf| 

৯. বা�বায়ন এলাকা : mgMÖ GjvKv 

১০. উ�াবনী ��র তািরখ : 01/06/2015 wLª: 

১১. উ�াবনী �শষ হওয়ার স�া� তািরখ : Pjgvb 

১২. �িবধােভাগীর ধরণ ও সং�া : Dc‡Rjvi ÿz ª̀ b„-†Mvôxi RbMYmn mKj †kÖYxi wkwÿZ RbMY| 

১৩. �েয়র পিরমাণ ও উৎস : UvKvi cwigvY: 14,00,000/- 

Drm: cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi ÿz`ª b„-‡Mvôxi Dbœqb mnvqZv Znwej| 

১৪. বা�বায়নকারী : cÖavbgš¿xi Kvh©vjq 

১৫. �জলা : রাজশাহী 

১৬. িবভাগ : রাজশাহী 

১৭. অ�গিত (%) : 80% 
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(জ) বা�বায়নকারী অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) চ�পাইনবাবগ� 

পাইলট �কে�র 

িশেরানাম: 

�সবািভি�ক িস�েজন 

চাট �ার �ণয়ন 

পাইলট �কে�র ত� উপা� (সংে�েপ) 

িস�েজন চাট �ার বা নাগিরক সনদ জনগেণর �দারেগাড়ায় �সবা �পৗঁেছ �দয়ার আ�িনক �ি�য়া। বত�মান �সবা িভি�ক িস�েজন 

চাট �ার�র �বিশ��:  

 নাগিরক �সবা সহিজকরেণর জ� িস�েজন চাট �ার�েত দা�িরক কায ��েমর বণ �না বাদ িদেয় ��মা� জনগণেক �েদয় 

�সবার তািলকা ও তা পাওয়ার �ি�য়া বণ �না করা হয়। 
 

 �সবা িভি�ক এ িস�েজন চাট �ার� ওেয়বসাইেট সহজলভ� যা �সবা �াি� �ি�য়ােক সহিজকরণ কের।  
 

 িস�েজন চাট �ার� �সবািভি�ক হওয়ায় বত�মােন একজন �সবা �িহতা অ� সমেয়র মােঝই �সবা �হেণর �েযাগ লাভ করেত 

পারেছ।  
 

 �সবার নামস�হ হাইপারিলংক কের �দয়ার ফেল �ব সহেজ একজন �সবা �িহতা কাি�ত �সবার �েযাগ �হণ করেত পারেছ 

যা �সবার মানেক অিধকতর �িনিদ �� ও জনবা�ব কেরেছ।  
 

 বত�মােন �চিলত ২য় �জে�র িস�েজন চাট �ার� ১ম �জে�র �েসসিভি�ক িস�েজন চাট �ার এর �লনায় অিধকতর 

�সবা�খী । 
 

 িস�েজন চাট �ারেক অিধকতর জনবা�ব করার জ� ওেয়ব সাইেট নাগিরক মতামত �হণ সং�া� ছক এবং �জলা �শাসেকর 

কায �ালয়, চ�পাইনবাবগ� এবং এর অধীন অিফসস�েহ �সবা ও পে�র মান স�েক� অিভেযাগ ��রেণর ন�না সং�ি� �দয়া 

হ�য়েছ যা �সবা �দানকারী দ�েরর দ�তা এবং জবাবিদিহতা �ি� কেরেছ। 
 

বত�মান িস�েজন চাট �ার� নাগিরক �সবা সহিজকরণ, �সবার �িনিদ �� মান িনয়�ণ, �সবা �াি� �লভ করা, �সবা �দান প�িতেত 

��তা আনয়ন এবং �সবা �দানকারী দ�েরর জবাবিদিহতা িনি�ত কেরেছ। 

 
 

(ঝ) উপেজলা �িষ অিফসার, জয়�রহাট সদর, জয়�রহাট 

 
 

পাইলট �ক� বা�বায়নকারীর 

নাম, পদবী ও �কানা 

পাইলট �কে�র ত� উপা�(সংে�েপ) সিচ� �িতেবদন 

 

উপেজলা �িষ অিফসার 

জয়�রহাট সদর, জয়�রহাট 

ই-�িষর �বহার: 

িনরাপদ ফসল উৎপাদন ��ি� স�সারেণ ও �িষ �সবা সহজীকরেণ ই-�িষর �বহার শীষ �ক 

িডিজটাল এ�াপস িবতরণ এবং ত� ��ি� �বহােরর মা�েম �ষকেদর চািহদা িভি�ক 

�িশ�ণ �দান। 

�িষ অ�াপস �দশ �নী  িচ�-১ 

�িষ অ�াপস �দশ �নী  িচ�-২ 

 
 

(ঞ)  িসিনয়র উ পেজলা ম স� কম�কত�ার দ�র, বগড়ুা সদর, বগড়ুা 
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সং�ি�ঃ ০২:                             grm¨ Pvlx‡`i WvUv‡eR ˆZwi I cÖwkÿY cÖKí| 
 

1| cÖK‡íi bvgt AvMÖvwØ¸Y I †Ljbv BDwbq‡b grm¨ Pvlx‡`i WvUv‡eR ˆZwi I cÖwkÿY cÖKí| 

2| A_©vq‡bt avgBinvU Dc‡Rjv cwil‡`i GwWwc (Dbœqb) dvÛ| 
 

3| cÖK‡íi D‡Ïk¨t 

    (K) ¯̂í mg‡q I mn‡R grm¨Pvlx‡`i civgk© cÖ̀ vb e¨e ’̄v wbwðrKiণ| 

    (L) grm¨Pvlx‡`i DbœZ cÖhyw³‡Z gvQ Pv‡l DØy×KiY I cÖwkwÿZ Kiণ| 
 

4| cÖK‡íi g~j Kvh©µgt  

    (K) grm¨Pvlx mbv³Kib I ZvwjKvfz³Kiণ| 

    (L) ZvwjKvfz³ grm¨Pvlx‡`i WvUv‡eR cÖYqণ| 

    (M) ZvwjKvfz³ grm¨Pvlx‡`i grm¨Pv‡li wbqgvejx msµvšÍ eB weZiণ| 

    (N) grm¨Pvlx‡`i gvQ Pvl Kvh©µg mve©ÿwYK ch©‡eÿY I civgk© cÖ̀ vণ| 
 

5| cÖK‡íi Kvh©µ‡gi avivevwnKZvt 

(K) avgBinvU Dc‡Rjvi mKj grm¨Pvlx‡`i grm¨ Pvl c×wZ I grm¨ Lvgvi msµvšÍ Ges e¨w³MZ cÖ‡qvRbxq Z_¨ msMÖ‡ni wbwg‡Ë 

grm¨Pvlx‡`i Z_¨ msMÖn dig ˆZwi| 

(L) Z_¨ msMÖnKvix wb‡qvM I Zuv‡`i Z_¨ msMÖn msµvšÍ cÖwkÿb cÖ̀ vণ| 

(M) Z_¨ msMÖnKvix KZ…©K wba©vwiZ Q‡K grm¨Pvlx‡`i Z_¨ msMÖn| 

(N) msM„nxZ WvUv Abyhvqx grm¨Pvlx‡`i ZvwjKv I WvUv‡eR cÖYqণ| 

(O) grm¨ `ß‡ii Kg©KZ©v, Kg©Pvix Ges AwfÁ grm¨Pvlx‡`i mgš̂‡q GKwU grm¨Pvl civgk©̀ vZv MÖæc MVণ| 

(P) grm¨Pvl civgk©̀ vZv MÖæc Gi †gvevBj b¤î m¤̂wjZ ZvwjKv MVণ Ges grm¨Pv‡li mvavib wbqgvejx mg„× Òwewea gv‡Qi Pvl c×wZ, 

†ivMI ¯̂v ’̄̈  e¨e ’̄vcbvÓ wk‡ivbv‡g eB cȪ ‘Z| 

(Q) ZvwjKvfz³ grm¨Pvlx‡`i AskMÖn‡b cÖwkÿY Kg©kvjv| 

(R) ZvwjKvfz³ grm¨Pvlx‡`i gv‡S grm¨Pvl civgk©̀ vZv MÖæc Gi †gvevBj b¤î m¤̂wjZ ZvwjKv Ges grm¨Pv‡li mvaviণ wbqgvejx mg„× 

Òwewea gv‡Qi Pvl c×wZ, †ivM I ¯̂v ’̄̈  e¨e ’̄vcbvÓ wk‡ivbv‡g eB weZiY | 

(S) grm¨Pvl civgk©̀ vZv MÖæc KZ©„K grm¨Pvlx‡`i gvQ Pvl Kvh©µg mve©ÿwYK ch©‡eÿY, civgk© I wewfbœfv‡e mn‡hvMxZv cÖ̀ vb| 
 

6| eZ©gvb djvdjt 

‡gvU 102 Rb gvQPvwli WvUv‡eইR ˆZix Kiv nq| Òwewea gv‡Qi Pvl c×wZ, †ivMI ¯̂v ’̄̈  e¨e ’̄vcbvÓ eBwU  nv‡Z †c‡q eB‡q cÖ̀ Ë 

wb‡ ©̀wkKv Abyhvqx gvQPvlxiv gvQ Pvl Ki‡Z cvi‡Qb| gvQ Pvl welqK civgk© MÖn‡Yi Rb¨ grm¨Pvlx, grm¨Pvl civgk©̀ vZv MÖæ‡ci †gvevBj 

b¤‡̂i ‡hvMv‡hvM K‡i civgk© MÖnণ Ki‡Qb| grm¨Pvlx‡`i WvUv‡e‡Ri mvnvh¨ wb‡q grm¨ `ßi ZvwjKvfz³ grm¨Pvlx‡`i ch©‡eÿণ, civgk© 

cÖ̀ vb wKsev grm¨ Pv‡l Dbœqbg~jK wewfbœ wm×všÍ MÖnণ Kiv n‡PQ| cÖwkÿY cÖ̀ v‡bi wbwgË Dchy³ grm¨ Pvlx wbe©vP‡b D³ WvUv ¸iæZ¡c~Y© 

f~wgKv ivL‡Q| 

(ট) মা�িমক িশ�া সং�া� ইেনােভশন 

GPF এবং িবিভ� দকার ছু� ম�রু দিএয়ােক অ নলাই ন  দিএয়ার মাধ�েম সহজীকরণ 
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মাধ�িমক ও উ �িশ�া অিধদ�র রাজশাহী অ�ল, রাজশাহী। ড. শরিমন �ফরেদৗস �চৗধুরী উ প-পিরচালক (ভারদা�) মাধ�িমক ও উ �িশ�া রাজশাহী অ�ল, 

রাজশাহী। 

উে�শ�:GPF এবং িবিভ� দকার ছু� ম�রু এর  চলমান দিএয়ােক আ রও উ �ত , সহজীকরণ ও নূ�নতম ব�েয় দা�িরক কম� স�াদন করার লে�� অ নলাই ন 

দিএয়ার  ব�বহার। কম�ে�ে�র পিরিধ: 

DD অিফস �থেক ৮� �জলার 

দূর�  
উ পেরা� দূর�েক হােতর মেুঠায় এেন �ততম সমেয় সমস�ার সমাধান 

অ�গিতঃ অথ�ায়ন: 

িনজ অথ�ায়েন দক� শরু ুকরেবন।  

এই  দক� বা�বায়েনর জন� 

 �জলা মাধ�িমক িশ�া অিফসােরর সােথ িম�ং – ৩ � 
 উ পেজলা মাধ�িমক িশ�া অিফসােরর সােথ িম�ং – ২ � 
 দিত�ান দধান  এর সােথ িম�ং – ১ � 
 �সাস�াল িমিডয়া সংলাপ – ১ � 

 

এই  দক� বা�বায়ন আ র� হেব মাচ�  ২০১৬  �থেক 

চলমান �ি�য়া: ছু�র আেবদন  

 

 
  চলমান ব�ব�া অনলাইন �ি�য়া 

 সময় 

পুেরা দিএয়া� �শষ হেত ক�ে� ১৫ িদন ও �কান 
দকার আ পি� থাকেল দিএয়া� পুনরায় দথম �থেক শুর ু

করেত হয়। 

পুেরা দিএয়া� �শষ হেত সেব�া� ১-২ িদন সময় দেয়াজন। �কান দকার 

আ পি� থাকেল দিএয়া� �শষ হেত সেব�া� ৩-৪ িদন সময় দেয়াজন।   

 খরচ 

দিএয়া �কান পয�ােয় আ েছ তা জানার জন� বারবার দ�ের 

অথবা সংি�� ব�ি�র সােথ �দখা কেত হয়। 
দিএয়া �কান পয�ােয় আ েছ তা ঘের বেসই  জানা যায়।  

 �ি�য়া 

 ��তা 

িক কারেণ দরখা�  বািতল করা হল তা জানবার সেুযাগ 
না থাকায় দিএয়া চলাকালীন সমেয় তা সংেশাধন করা 

যায় না। 

দিএয়া�র পয�ায় সমহূ জানবার সেুযাগ থােক ,তাই  দিএয়া চলাকালীন 

সমেয় তা সংেশাধন করা যায় । 

��ািবত সুিবধা সমূহ 

১।আ েবদন সমহূঃ িনে�া� আ েবদন সমহূ অ নলাইেন করার   নতুন সিুবধা। 

• ছু�  
 - �নিমি�ক ছু�  

ফলাফল �াি�– ১ 

িদন 
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 - মাতৃ�কালীন ছু�  
 - অিজ� ত ছু�  
 - িচিক সা ছু�  
 - অসাধারন ছু�  

• GPF আ েবদন 
 

�ত�ািশত �াহক �সবার মান 

সরকারী �সবা সহজলভ� ও আ �িরকতাপূণ� হেব। 

 �সবা দাি�র সময়, খরচ ও যাতায়াত হয়রািন কেম আ সেব।পূেব� �যখােন ১০-১২ বার সংি�� অিফেস �যাগােযাগ করেত হত এখন �সখােন 

সংি�� অিফেস �যাগােযাগ না কেরই  ফলাফল অনলাইেন জানা স�ব। 

  ঘের বেসই  সিক ও কাি�ত ফলাফল পােব। 

  �াহক এর সময়, খরচ ও িভিজট সা�য় হেব। 

  কম�কত�াগণ এর সময় সা�য় হেব যা তারা দা�িরক অন�ান� কােজ ব�য় করেত পারেবন। 

  দ�েরর ভাবমূিত�  উ �ল হেব ও কম�দ�তা বিৃ� পােব। 

�ত�ািশত �াহক �সবার মান 

সরকারী �সবা সহজলভ� ও আ �িরকতাপূণ� হেব। 

�সবা দাি�র সময়, খরচ ও যাতায়াত হয়রািন কেম আ সেব।পূেব� �যখােন ১০-১২ বার সংি�� অিফেস �যাগােযাগ করেত হত এখন �সখােন সংি�� 

অিফেস �যাগােযাগ না কেরই  ফলাফল অনলাইেন জানা স�ব। 

  ঘের বেসই  সিক ও কাি�ত ফলাফল পােব। 

  �াহক এর সময়, খরচ ও িভিজট সা�য় হেব। 

  কম�কত�াগণ এর সময় সা�য় হেব যা তারা দা�িরক অন�ান� কােজ ব�য় করেত পারেবন। 

  দ�েরর ভাবমূিত�  উ �ল হেব ও কম�দ�তা বিৃ� পােব। 

 

 

 

 

 

 

  

 
(ঠ) �াথিমক িশ�া সং�া� ইেনােভশন 

 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi 

wgicyi-2, XvKv-1216| 

www.dpe.gov.bd 
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D™¢vebx aviYv (Innovation Idea) ��াবনা dig (2018) 
 

µ.bs mvaviY Z_¨vejx 
1. Av‡e`bKvixi bvg †gvt gwgbyj Bmjvg miKvi 

2. Av‡e`bKvix cÖwZôv‡bi bvg Dc‡Rjv wi‡mvm© †m›Uvi 

3. wVKvbv BÝUªv±i, Dc‡Rjv wi‡mvm© †m›Uvi, e¸ov m`i, e¸ov| 

4. ‡dvb/†gvevBj bv¤̂vi 01716-000213 

5. B-‡gBj urcsadorbogra@gmail.com 

 cÖKí cȪ Zvebv 

6. cÖK‡íi bvg Kg©iZ mKj wkÿ‡Ki 1g-5g †kÖYxi mKj cvV¨eB cov| 

7. cÖK‡íi mvivsk (AbwaK 50 

k‡ã) 

wkÿKMY cvV¨eB wegyL| cvV¨eB bv c‡oB †kÖYx‡Z cvV`vb K‡ib| d‡j Kvw•LZ wkLbdj AwR©Z nq 

bv| †m Kvi‡Y wkÿK‡`i AvbyôvwbKfv‡e Dc‡Rjv wi‡mvm© †m›Uv‡i cÖwZ e¨v‡P 50 Rb K‡i mKvj 9 

Uv †_‡K weKvj 5Uv ch©šÍ cÖwZw`b 3wU K‡i welq cov‡bv| 2 w`b| 

8. cÖK‡íi †hŠw³KZv cvV¨eB m¤ú‡K© mKj wkÿ‡Ki aviণv n‡e| wkLbdj AR©‡b m‡Pó n‡e| KwVb welq¸‡jv Av‡jvPbvi 

gva¨‡g mgvavb Ki‡Z cvi‡e| cvi¯úvwiK mn‡hvwMZv e„w× cv‡e| eB co‡Z DrmvwnZ n‡e| 

9. cÖK‡íi myweav‡fvMx Kg©iZ mKj wkÿK I wkÿv_©xiv| 

10. ms‡¶‡c cÖK‡íi djvdj 

(Output) 

wkÿKMY cvV¨eB‡qi cÖwZ g‡bv‡hvMx n‡e| Aí mg‡qi g‡a¨ mKj wkÿK mKj welq m¤ú‡K© AewnZ 

n‡e| wbtm‡›`‡n cÖKíwU cÖv_wgK wkÿvi ¸bMZ gvb Dbœq‡b mnvqK n‡e| 

11. cÖv_wgK wk¶vq cÖK‡íi cÖfve 

(Impact) 

cvV¨eB m¤ú‡K© wkÿKMY aviYv jvf Ki‡e| wkLbdj AR©‡b m‡Pó n‡e| KwVb welq Dcjwä Ki‡Z 

cvi‡e I mgvav‡bi c_ LuyR‡e| 

12. cÖK‡íi †gqv` (gvm) 2 gvm| 

13. c~‡e© Avcbvi Rvbvg‡Z GB 

wel‡q †Kvb cÖKí Av‡Q wK bv? 

Rvbv †bB| 

14. ms‡¶c Kg©cwiKíbv (িব�ািরত 

Kg©cwiKíZv cÖKí ��াবনার 

mv‡_ mshy³ Kiyb) 

50 Rb wkÿ‡Ki Rb¨ 1 e¨vP| cÖwZ e¨vP n‡e 02 w`‡bi| cÖwZw`b 3wU K‡i welq wbweofv‡e cov‡bv 

n‡e| KwVb welq wPwýZ Ki‡e| cÖwkÿK _vK‡e 02 Rb| Zviv cÖ‡qvRbxq mnvqZv cÖ̀ vb Ki‡e| 

Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi BDAviwm‡Z †Wcy‡Ukb cÖ̀ vb Ki‡e| 

15. Kg©cwiKíbvi D‡j¬̈ L‡hvM¨ 

avcmg~n 

1| BDBI KZ„©K †Wcy‡Ukb cÖ̀ vb| 

2| BDAviwm‡Z Avmb e¨e ’̄v I cÖ‡R±‡ii e¨e ’̄v Kiv| 

3| wmwWDj †gvZv‡eK cÖwkÿKMY †mkb cwiPvjbv Ki‡eb| 

16. wK Kvi‡Y GB cÖKíwU‡K 

D™¢vebx (mgq, LiP I 

wfwR‡Ui Av‡jv‡K) e‡j MY¨ 

Kiv n‡e (ms‡¶‡c eY©bv Kiyb) 

wkÿKMY e¨ Í̄Zvi Kvi‡ণ cvV¨eB co‡Z cv‡ib bv| d‡j Zviv c~e© cȪ ‘wZ QvovB †¤ªwY‡Z cvV`vb 

K‡ib| Kvw•LZ wkLbdj AwR©Z nqbv| 

17. cÖKíwU wK m¤cÖmviY‡hvM¨? nu¨v| 

18. cÖKíwU wKfv‡e †UKmB n‡e? 

(ms‡¶‡c e¨vL¨v Kiyb) 

cÖwZ eQ‡ii ïiæ‡Z Dc‡Rjv wkÿv cÖkvmb †_‡K GB cÖK‡íi Av‡jv‡K we`¨vj‡q GB KvRwU K‡i 

†UKmB Kiv hv‡e| 

19. cÖKíwU ev¯Zevq‡b wK wK ‡Kvb SuywKi m¤¢vebv †bB| eQ‡ii ïiæ‡Z G KvRwU Ki‡j wkÿKMY I wkÿv_©xiv DcK…Z n‡eb| 
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SuywKi m¤¢vebv Av‡Q? wKfv‡e 

Zv wbimb Kiv n‡e? 

 Rbej cwiKíbv 

20. cÖKíwU ev¯Zevq‡b Rbej 

cwiKíbv (KZ Rb, wK Kv‡R, 

KZ w`b wbhy³ _vK‡eb?) 

cÖKíwU ev Í̄evq‡b mswkøó BDAviwm BÝUªv±i Ges 01 Rb K‡i mnKvix Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi 

ch©vqµ‡g cÖwkÿ‡Yi f~wgKv cvjb Ki‡eb| Kg©iZ BDAviwmi WvUv Gw›Uª Acv‡iUi `vßwiK KvR 

Ki‡eb| Kg©iZ ˆbk cÖnix Ab¨vb¨ KvR m¤úv`b Ki‡e| 

 cÖ‡qvRbxq ev‡RU (m‡e©v”P 50,000 UvKv) 

21. Rbej ev‡RU (cÖ‡hvR¨ †¶‡Î) 400 Rb 80.00 = 32000.00 (hvZvqvZ fvZv) 

400 Rb 20.00 =    8000.00 (02 w`‡bi bv Í̄v) 

400 Rb 10.00 =     4000.00 (‡Kvm© g¨v‡Uwiqvjm) 

Ab¨vb¨               =     6000.00 

22. ev¯Zevqb ev‡RU (cÖ‡hvR¨ 

†¶‡Î) 

 50,000/- 

 cȪ Zvebvi mv‡_ cÖ‡qvRbxq mshyw³ (Hw”QK) (cÖ̀ vb Ki‡j wUK w`b) 

23. LvZwfwËK e¨q wefvRb (cÖ̀ vb 

Ki‡j wUK w`b) 

400 Rb 80.00 = 32,000.00 (hvZvqvZ fvZv) 

400 Rb 20.00 =    8,000.00 (02 w`‡bi bv Í̄v) 

400 Rb 10.00 =     4,000.00 (‡Kvm© g¨v‡Uwiqvjm) 

Ab¨vb¨               =     6,000.00  

me©‡gvU =    50, 000.00 

24. Rbej cwiKíbv (we¯ZvwiZ) cÖwk¶K = 2 Rb 

cÖwk¶Yv_©x = 400 Rb 

mv‡cvU© mvwf©m = 2 Rb 

‡Kvm© †KvAwW©‡bUi = 1 Rb 

              †gvU 405 Rb 

25. mgq Ave× cwiKíbv 

(িব�ািরত) 

gvP© 2018 †_‡K Ryb 2018 ch©šZ  

(mg‡qi ga¨ cÖwZ e¨v‡P 50 Rb K‡i ‡gqv` 02 w`b ) 

50 Rb 8e¨vP = 400 Rb (16 w`b) 

26. cÖZ¨vwkZ djvdj I cÖfve 

(িব�ািরত) 

wk¶v_©x‡`i wkL‡bi ¸YMZ gvb Dbœq‡bi cvkvcvwk wk¶K‡`i `¶Zv AR©‡bi m¶gZv e„w× cv‡e| 

d‡j cÖv_wgK wk¶vi ¸YMZ gvb Dbœq‡b mnvqK n‡e| 

27. Ab¨vb¨ (welq wjLyb) cÖ‡hvR¨ bq| 

 

 

                                                         
 

িসরাজগ� এর উ�াবনী উে�াগ/পাইলট �ক�স�হ 

 

ছক-১ �যসকল উ�াবনী উে�াগ সফলভােব স�� করা হেয়েছ তার িববরণঃ 

�. বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম, পদবী 

ও দ�েরর নাম 

উ�াবনী উে�াগ/�ক� এর কায ��ম (সংে�েপ) 

১. �মাঃ �িন��ামান 

অিতির� �জলা �ািজে�ট িসরাজগ� 

অিতির� �জলা �ািজে�ট আদালেতর মামলার ত� �জলা ওেয়ব �পাট �ােল আপেলাডকরণঃ অিতির� 

�জলা �ািজে�ট আদালেতর িবিভ� মামলার ত�ািদ জানেত ইেতা�েব � মামলার বাদী/ িববাদীগণেক 

আদালেত �শরীের হািজর হেয় �খ�জ িনেত হেতা। িবষয়� অত�� সময়সােপ� এবং অেনেকর জ� 
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�য়ব�ল িছল। �ধানম�ীর কায �ালেয়র এ�আই ��া�ােমর পরামেশ � ২০১৪ সােল িসরাজগ� �জলার 

মামলার ত�ািদ �জলা ওেয়বেপাট �ােল সংেযাজন করা �� হয়।  

২. �তাপ চ� িব�াস 

অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�), 

িসরাজগ� 

এসএ খিতয়ান �নগ �ঠনঃ  

�েব �র অব�াঃ এস এ খিতয়ান বই�েলা অত�� �রাতন হওয়ায় বই�েলা জরাজীণ � হেয় পেড়িছল এবং 

খিতয়ান বই�েলা িবপি�র স�ুিখন হেত হি�ল।  

আইিডয়াঃ িসরাজগ� �জলার �জলা �রকড ��েম অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�), িসরাজগ� এর 

িনেদ �শনা এবং সহকারী কিমশনার, �রকড ��ম শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, িসরাজগ� �েচ�ায় 

�রাতন বই�েলা এক� ��ানােরর মা�েম ��ান কের রংিঙন ি��ােরর মা�েম ি�� কের ন�ন কের 

বই ব�ধাই কের সংর�ণ করা হেয়েছ। 

ফলাফলঃ ন�ন বই ব�ধাই এর মা�েম �ংস �ায় এস এ খিতয়ানস�হ উ�ত �ি�য়ার মা�েম সংর�ণ 

করা হেয়েছ। 

৩. জনাব কাম�ন নাহার িস�ীকা 

�জলা �শাসক, িসরাজগ� 

�ফস�েকর মা�েম �সবা �দানঃ Voice of sirajganj: জনগেণর সােথ �জলা �শাসেনর 

�স�ব�ন” নােম �ফস�জ �পজ �খালা হেয়েছ। �যখােন জনগণ অিভেযাগ দািখল কেরন এবং 

�জলা �শাসন সমাধান িদেয় থােকন। 

৪. অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক), 

িসরাজগ� 

মিহলােদর জ� নামােজর  �ান ও Wash room: মিহলােদর জ� নামােজর  �ান ও 

Wash room �াপন এবং  Breast feeding কণ �ার হওয়ায় �সখােন মিহলা 

কম �কত�া-কম �চারীগণ তােদর নামাজসহ �েয়াজনীয় কায �ািদ স�� করেত পারেছন। 

৫. জনাব কাম�ন নাহার িস�ীকা 

�জলা �শাসক, িসরাজগ� 

ওেয়�ং �মঃ �জলা �শাসেনর িবিভ� কােজ ও �জলা �শাসক মেহাদেয়র সােথ �দখা করেত 

আসা জনগেণর জ� �কান ওেয়�ং �ম িছল না। এ সম�া সমাধােনর জ� �জলা �শাসেকর 

কায �ালয়, িসরাজগ� এর িনচতলায় এক� ওেয়�ং �ম �াপন করা হেয়েছ। 

৬. জনাব কাম�ন নাহার িস�ীকা 

�জলা �শাসক, িসরাজগ� 

িডিজটাল হািজরা প�িত �াপনঃ কম �কত�া-কম �চারীেদর িডিজটাল আইিড কাড � �দান কের 

িডিজটাল হািজরা প�িত চা� করা হেয়েছ। ফেল সহেজই সকল কম �কত�া-কম �চারীর অিফেস 

আগমণ ও ��ােনর সময় তদারিক করা যাে�। 

৭. জনাব কাম�ন নাহার িস�ীকা 

�জলা �শাসক, িসরাজগ� 

�পনশন �ভাগীেদর বসার �ান ও টয়েলট িনম �াণঃ যারা �পনশন িনেত আেসন তােদর জ� বসার 

�ান ও টয়েলট িনম �াণ করা হেয়েছ। ফেল �পনশন িনেত আসা কম �কত�া-কম �চারীরা অিফেস এেস 

বসেত পারেছন এবং টয়েলট �বহার করেত পারেছন। 

৮. �মাঃ ইকবাল আখতার 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার (�া�ণ), 

রায়গ�, িসরাজগ� 

ক�চারী ঘর িনম �াণঃ উপেজলা �িম অিফস চ�ের ক�চারী ঘর িনম �াণ করা হেয়েছ। এেত �িম 

�সবা �াথ�গণ �রাদ �ি� �থেক র�াসহ �সখােন বেস িব�াম িনেত পারেব। 

৯. �সরাত আজেমরী হক 

সহকারী কিমশনার (�িম) 

রায়গ�, িসরাজগ� 

�িম �সবাঃ উপেজলা �িম অিফস সহ �িত� ইউিনয়ন �িম অিফেসর জ� �মৗজাওয়ারী 

লালশা� িদেয় ভিলউম ব�ধাই করা হেয়েছ এবং যােত অ�েমািদত নামজারী খিতয়ানস�হ 

িনয়িমত �পি�ং করা হে�। 

১০. �সরাত আজেমরী হক 

সহকারী কিমশনার (�িম) 

রায়গ�, িসরাজগ� 

ÒAvcbvi G wm j¨vÛÓ নামক �রিজ�ারঃ KvuPvix N‡i ÒAvcbvi G wm j¨vÛÓ bvgK GKwU 

†iwRóvi msiÿY Kiv hv‡Z †mevcÖv_x©MY Zv‡`i AvMg‡bi KviY Ges Awf‡hvM ev †Kvb 

†ÿvf _vK‡j Zv‡Z wj‡L ivL‡Z cv‡ib| 

১১. �মাঃ ইকবাল আখতার 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার (�া�ণ), 

রায়গ�, িসরাজগ� 

�হিল�াড সং�ার কের �সখােন উপেজলা �ক�ীয় ঈদগাহ িনম �াণঃ �হিল�াড� সমতল করণ, 

এবং �হিল�ােড সংেযাগ সড়ক িনম �ান করায় িবশাল উ�ু� জায়গা পাওয়া �গেছ, �যখােন 

উপেজলা �ক�ীয় ঈদগাহ মাঠ িনম �াণ  করা হেয়েছ ও উন�� জায়গায়  �ছেল �মেয়রা �খলা-�লা 

করেত পারেছ। 

১২. �মাঃ ইকবাল আখতার 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার (�া�ণ), 

রায়গ�, িসরাজগ� 

“উপেজলা আইিডয়াল �ল”: উপেজলা চ�ের এিকট িক�ারগােড �ন �ল (আইিডয়াল �ল) 

�াপন। পের তা িবয়াম �েল পিরবিত�ত হেয়েছ। 

১৩. �মাঃ ইকবাল আখতার 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার (�া�ণ), 

রায়গ�, িসরাজগ� 

ওেয়�ং �মঃ উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর অিফস কে�র পােশ এক� ওেয়�ং �ম �তরী করা 

হেয়েছ। �সখােন উপেজলা িনব �াহী অিফেস আসা �সবা �াথ�গেণর বসার ��ব�া করা হেয়েছ। 
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১৪. সরকার �মাহা�দ রায়হান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার (অঃদাঃ) 

কামারখ�, িসরাজগ� 

িডসে� এলইিড �বাড � �াপনঃ এই �বােড �ও সাহাে� সরকােরর িবিভ� উ�য়ন�লক কম �কাে�র 

িভিডও িচ� �দশ �ন করা হে�। উপেজলা পিরষেদর িনয়�নাধীন িবিভ� দ�েরর জ�রী 

�না�শ/িব�ি� �দশ �ন করা হে�। িবিভ� অিফেসর �সবা �াি�র ধাপস�হ �দশ �ন করা হে�। 

১৫. সরকার �মাহা�দ রায়হান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার (অঃদাঃ) 

কামারখ�, িসরাজগ� 

�সবা �িহতােদর বসার �ান িনধ �ারণঃ �সবা�িহতােদর বসার জ� িনধ �ািরত �ােনর �ব�া করা 

হেয়েছ। 

১৬. িশফা �সরাত 

সহকারী কিমশনার (�িম) 

উপেজলা �িম অিফস, কামারখ�, 

িসরাজগ� 

�হ� �ড� �রিজ�ারঃ এই �রিজ�ােরর মা�েম আেবদন �হণ, ইউিনয়ন �িম অিফস হেত 

আেবদেনর �িতবেদন আনা, �নানী �হণ, আেবদন িন�ি�র তািরখ �েলা িলিপব� করা হে�। 

ফেল নামজারীর আেবদন�েলা স�ক সমেয় িন�ি� করা স�ব হে�। 

১৭. িশফা �সরাত 

সহকারী কিমশনার (�িম) 

উপেজলা �িম অিফস, কামারখ�, 

িসরাজগ� 

নামজারীর ��া চাট � �তরীঃ ��া চােট � নামজারীর িবিভ� ধাপ ছিবর মা�েম �দয়া হেয়েছ। যার 

মা�েম একজন �সবা �হণকারী �ব সহেজই নামজারীর �ি�য়া স�েক� ধারণা �পেত পাের। 

১৮. িশফা �সরাত 

সহকারী কিমশনার (�িম) 

উপেজলা �িম অিফস, কামারখ�, 

িসরাজগ� 

িবিভ� সেচতনতা�লক �ফ�ন ও িলফেলট �তরীঃ (ক) �িম অিফেসর িবিভ� �সবা স�িক�ত 

ত� �দান করা হেয়েছ (খ) নামজারী করেণর �েয়াজনীয় কাগজপে�র তািলকা �দান করা 

হেয়েছ। (গ) নামজারী করেণর সব �েমাট টাকার পিরমাণ �দয়া হেয়েছ। (ঘ) িলফেলেটর মা�েম 

নামজারী, িমসেকস ও সা� �িফেকট �কস স�িক�ত যাবতীয় ত� িব�ািরত ভােব বণ �না করা 

হেয়েছ। 

১৯. �মাঃ �মায়াে�ম �হােসন 

উপেজলা িশ�া অিফসার 

উপেজলা িশ�া অিফসােরর কায �ালয়, 

কামারখ�, িসরাজগ� 

সহকারী িশ�ক বদিল �ি�য়া সহজীকরণঃ (ক) বছেরর ��েত উপেজলার ��পেদর তািরকা 

�না�শ �বােড � �দশ �ন এবং সম�য় সভায় উপ�াপন।  (খ) ��পেদর িবপরীেত দরখা� আহবান 

(গ) �া� আেবদন�েলা �রিজ�াের িলিপব� করা (ঘ) �াথ�েদর �জ��তার আেলােক তািলকা 

��ত কের উপেজলা িশ�া কিম�র বরাবর নিথ উপ�াপন (ঙ) উপেজলা িশ�া কিম�র সভায় 

��াব �ড়া� অ�েমাদন এবং সভায় �হীত িস�া� �জলা �াথিমক িশ�া কম �কত�া মেহাদয় 

বরাবর ��রণ (চ) �জলা �াথিমক িশ�া অিফসার ক��ক ��াব অ�েমােনর আেলােক উপেজলা 

িশ�া অিফসার বদলীর আেদশ জারীকরণ। 

২০. এস. এম �ফরেদৗস ইসলাম, উপেজলা 

িনব �াহী অিফসার, তাড়াশ, িসরাজগ� 

ওয়াইফাই �জান �ি�ঃ উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, তাড়াশ, িসরাজগ� এর অিফস 

চ�ের ওয়াইফাই �জান �তরী করা হেয়েছ। যার ফেল অিফেসর কাজ �ত স�� করা স�ব 

হে�। পাশাপািশ �সবা �ত�াশীরা উ� ওয়াইফাই সংেযাগ �বহার কের দা�িরক িবিভ� কাজ 

এবং ফরম স�েক� অবিহত হেত পারেব। 

২১. �মাঃ মন�র উি�ন, সহকারী কিমশনার 

(�িম), উপেজলা �িম অিফস, তাড়াশ, 

িসরাজগ� 

আ�িনক �ড� �াপনঃ যা অিফেসর �সৗ�য � বধ �ন হেয়েছ। �হ� �ড� �াপন যার মা�েম 

অিফিসয়াল ত�াবলী �সবা �হীতার িনকট স�কভােব �পৗছঁায়।  

২২. �মাঃ মন�র উি�ন, সহকারী কিমশনার 

(�িম), উপেজলা �িম অিফস, তাড়াশ, 

িসরাজগ� 

আইিড কাড � �দানঃ আইিড কােড �র মা�েম অিফস কম �চারী সহেজই সনা� করা হয়।  

২৩. �মাছাঃ আফসানা ইয়াসিমন 

সহকারী কিমশনার (�িম), উপেজলা 

�িম অিফস �বল�িচ, িসরাজগ� 

অিভেযাগ ব� �াপনঃ অিফসস�ুেখ এক� অিভেযাগ ব� �াপন করা হেয়েছ। �সখােন �সবা 

িনেত আসা জনগেণর অিভেযাগ দািখল কের থােকন এবং অিভেযাগস�হ �িতিদন উ�ু� কের 

�সবা �দান স�েক� িনি�ত করা যায়।  

২৪. �মাছাঃ আফসানা ইয়াসিমন 

সহকারী কিমশনার (�িম) উপেজলা 

�িম অিফস �বল�িচ, িসরাজগ� 

রাজ� আদালতঃ �িম রাজ� সং�া� সকল মামলা িন�ি�র জ� উপেজলা �িম অিফেস 

রাজ� আদালত �াপন করা হেয়েছ। 

২৫. �মাছাঃ আফসানা ইয়াসিমন 

সহকারী কিমশনার (�িম)উপেজলা 

�িম অিফস �বল�িচ, িসরাজগ� 

�ফ�ন ও �ানার �াপনঃ উপেজলা পয �ােয়র িবিভ� �িম অিফসস�েহ �ফ�ন ও �ানার �াপন 

করা হেয়েছ। এেত িস�েজন চাট �ার ও িবিভ� ত� �াপন/উে�খ করা হেয়েছ।  
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২৬. সরকার �মাহা�দ রায়হান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 

ডাটােবজ িসে�মঃ ই-সা� �িফেকট (ই-সা� �িফেকট এর মা�েম জনগণ ঘের বেসই তােদর 

মামলার তািরখ ও িব�ািরত িবষয় জানেত পারেছন। 

২৭. সরকার �মাহা�দ রায়হান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 

�রকড � সংর�ণঃ �রকড ��ম সংর�ণএর মা�েম অিফেসর ����ণ � ফাইল ও নিথপ� সংর�ণ 

করা হেয়েছ। ফেল �য �কান সমেয় �েয়াজনীয় ফাইল ও নিথপ� �েঁজ বের করা যােব। 

২৮. সরকার �মাহা�দ রায়হান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 

Digital Attendance:  

Digital Attendance এর ফেল স�ক সমৈয় কম �কত�া/কম �চারীরা অিফেস আগমন 

কেরন এবং জবাবিদিহতা �� হেয়েছ। 

২৯. সরকার �মাহা�দ রায়হান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার,িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 

Digital Display:  

Digital Display এর মা�েম উ�য়ন�লক কােজর ত� িচ� �দিশ �ত হে�। যা জনগণ 

�দখেত পাে�। 

 

ছক-২ �যসকল উ�াবনী উে�াগ এর কায ��ম বত�মােন চলমান রেয়েছ তার িববরণঃ 

�. বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম, 

পদবী ও দ�েরর নাম 

উ�াবনী উে�াগ/�ক� এর কায ��ম (সংে�েপ) 

৩০. জনাব কাম�ন নাহার িস�ীকা 

�জলা �শাসক, িসরাজগ� 

Research Centre: �সবার মান উ�য়েনর লে� লাইে�রীর সােথ Research 

Centre  �াপন করা হেয়েছ। �সবার মান উ�য়েনর লে� লাইে�রীর সােথ Research 

Centre  �াপেনর ফেল ন�ন ন�ন পিরক�নার উ�ব হে�।   

৩১. �মাঃ �িন��ামান 

অিতির� �জলা �শাসক (িশ�া ও 

আইিস�), িসরাজগ� 

ADSL �াপনঃ �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র �িত� শাখার িব�িসএল �টিলেফান সংেযাগ �াপেনর 

সােথ ADSL �াপন করা হেয়েছ।  

৩২. আ� �র �মাঃ শাম��ামান 

উপপিরচালক �ানীয় সরকার 

িসরাজগ�।  

িডসে� �বাড � �াপনঃ �জলা �শাসেকর কায �ালয়, ও উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়স�েহ 

িডিজটাল িডসে� �বাড � �াপন করা হেয়েছ। এর মা�েম সরকােরর িবিভ� কায ��ম –এর �িচ� ত� 

�কাশ করা হেয় থােক। 

৩৩. �মাঃ আির��ামান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, 

উ�াপাড়া, িসরাজগ� 

সামািজক িনরাপ�া �ব�নীেত �সবা �দান করা হে�। 

৩৪. �মাঃ আির��ামান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, 

উ�াপাড়া, িসরাজগ� 

�ফস�েকর মা�েম �সবা �দান করা হে�।  

৩৫. ডাঃ �মাঃ সাই�ল ইসলাম 

উপেজলা �া�� ও পঃপঃ কম �কত�া 

উ�াপাড়া, িসরাজগ� 

বিহ �িবভােগ আগত �রাগীর �ত �া�� �সবা �দান করা হে�। 

৩৬. সহকারী কিমশনার (�িম), 

উ�াপাড়া, িসরাজগ� 

�ফস�েক �সবা �সবা �দান করা হে�।  

৩৭. �মাঃ আিম�ল ইসলাম সরকার 

উপেজলা প�ী উ�য়ন অিফসার, 

উ�াপাড়া, িসরাজগ� 

সফটওয়ােরর মা�েম িহসাব র�েণর কাজ িন�� করা হে�। 

৩৮. �মাঃ মা�ফ �হােসন 

উপেজলা সমবায় অিফসার, 

উ�াপাড়া, িসরাজগ� 

সমবায় সিমিত িনব�ন সহজীকরণ করা হেয়েছ।  

৩৯. ডাঃ �মাঃ আনসার আলী িমযা় 

উপেজলা �া�� ও পঃ পঃ কম �কত�া, 

�চৗহালী, িসরাজগ� । 

বিহঃিবভাগ �া�� �সবাঃ উপেজলা �া�� কমে��-এ �া�� �সবা িনেত আসা জনগণেক বিহঃিবভাগ হেত 

কমসমেয় �া�� �সবা �দান করা হয়। 

৪০. �মা: নাজ�ল �েসইন খ�ন 

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর, 

রাজ� আদালতঃ �িম রাজ� সং�া� সকল মামলা িন�ি�র জ� উপেজলা �িম অিফেস রাজ� 

আদালত �াপন করা হেয়েছ। রাজ� সং�া� মামলা স�েক� িব�ািরত জানেত �ষকেদর জ� �াপন 
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শাহজাদ�র, িসরাজগ� করা হেয়েছ �ষেকর পাঠাগার। 

৪১. �মা: নাজ�ল �েসইন খ�ন 

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 

কায �ালয়, শাহজাদ�র, িসরাজগ� 

�হ� �ড�ঃ উপেজলা �িম অিফেসর সকল �সবা স�েক� িব�ািরত জানােত নাগিরকেদর জ� �হ� �ড� 

�াপন করা হেয়েছ। 

৪২. �মাহা�দ হািসব সরকার 

সহকারী কিমশনার (�িম) 

শাহজাদ�র, িসরাজগ� 

চাি�না িভ�র লাইেস� নবায়ন সহজীকরণঃ চাি�না িভ�র লাইেস� নবায়ন আেবদন�হণ �থেক �� 

কের লাইেস� �দান পয �� সকল �ি�য়া সহজীকরণ করা হেয়েছ।  

৪৩. �মাহা�দ হািসব সরকার 

সহকারী কিমশনার (�িম) 

শাহজাদ�র, িসরাজগ� 

�িম উ�য়ন কর িনধ �ারণ ও আদায় কায ��মঃ ন�ন কের �িম উ�য়ন কর িনধ �ারণ ও আদায় কায ��ম 

�রাি�ত করা হেয়েছ। 

৪৪. �মাঃ স�জ আলী, উপেজলা 

সমাজেসবা কম �কত�া, উপেজলা 

সমাজেসবা কম �কত�ার কায �ালয়, 

কামারখ�, িসরাজগ� 

সরকারী ভাতা িবতরেণ �মাবাইল �াংিকং �বত�নঃ িবিভ� ভাতােভাগীেদর ভাতা �মাবাইল �াংিকং এর 

মা�েম �দােনর িনিম� �াংেকর সিহত কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ। 

৪৫. �মাঃ ফয়সাল �ফরেদৗস, উপেজলা 

পিরবার পিরক�না কম �কত�া, 

উপেজলা পিরবার পিরক�না 

কম �কত�ার কায �ালয়, কামারখ�, 

িসরাজগ� 

গভ�বতী মা এর �সবাঃ (ক) �মাবাইেলর মা�েম গভ�বতী মােয়র �ি� �সবা (খ) গভ �বতী মােয়র �মাবাইল 

ন�র সং�হ (গ) গভ �বতী মােয়েদর হালনাগাদ তািলকা �তরী (ঘ) এে�ল িসেটর মা�েম তািরখ িনধ �ারণ 

(ঙ) �মাবাইেলর মা�েম উপেজলা ও িনিদ �� সােটলাইট ি�িনেকর মা�েম �সবা �দান। 

৪৬. পলাশ �ভৗিমক 

উপেজলা পিরবার পিরক�না 

কম �কত�া, কািজ�র, িসরাজগ� 

গভ�বতী মা এর �সবাঃ উপেজলা �া�� কমে��-এ �া�� �সবা িনেত আসা জনগেণর মে� হেত গভ�বত� 

মা এর জ� িবেশষ �সবা �দান করা হয়। 

৪৭. উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফসার 

কািজ�র, িসরাজগ� 

মা�িমক �েরর উপ�ি� কায ��ম সহজীকরণঃ �াংক একাউে�র মা�েম মা�িমক �েরর উপ�ি� 

�দান করা হে�। এেত সময়, অথ � ও ��তা �ি� �পেয়েছ।  

৪৮. এস. এম �ফরেদৗস ইসলাম, 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, তাড়াশ, 

িসরাজগ� 

�মাবাইল ন�র সরবরাহ ও সংর�ণঃ �মাবাইল ন�র সরবরাহ ও সংর�ণ কাজ চলমান রেয়েছ। 

৪৯. এস. এম �ফরেদৗস ইসলাম, 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, তাড়াশ, 

িসরাজগ� 

ডাটােবজ �তরীঃ ডাটােবজ �তরী হে� যা চলমান রেয়েছ। 

৫০. �মাঃ ওিলউ�ামান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, �বল�িচ, 

িসরাজগ� 

“Introducing Corporate Work Station System for ensuring Public 

Service Delivery”. 
কায ��মঃ (ক) �টকসই অিফস আসবাবপ� সং�াপন, (খ) �সবা �াথ�েদর স�ি�, (গ) কম �চারীেদর 

কােজর দ�তা ও গিত �ি�, (ঘ) জনবা�ব অিফস িহেসেব পিরিচিত লাভ, (ঙ) �� সমেয় �সবা �দান 

িনি�তকরণ (চ) �িত বছর আসবাবপ� �য়, �মরামত খােত অথ � অপচয় �রাধ 

৫১. �মাঃ ওিলউ�ামান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, �বল�িচ, 

িসরাজগ� 

বা�িববাহ ও অ�া� সামািজক �ািধ িন�েল �বল�িচ মেডলঃ গণসেচতনতার ১৫ িমেনটর �ািজকঃ 

কায ��মঃ (ক) বা�িববাহসহ অ�া� সামািজক �ািধ িনেরােধ সব ��েরর জনগণেক সেচতনতা �ি� 

করা; (খ) �বল�িচ উপেজলাধীন ৫০০ শতািধক �িত�ােনর �ায় ০২ ল�ািধক মা�েষর উপি�িতেত 

সামািজক �ািধ িনেরােধ শপথ বাক� পাঠও িলফেলট িবতরণ; (গ) বা�িববাহেকসহ অ�া� সামািজক 

�ািধর �ফল ও বাংলােদশ �চিলত িবিভ� আইেনর িবধান অ�যায়ী শাি� স�েক� জনগণেক অবিহত 

করা; (ঘ) ২০২১ সােলর মে� �বল�িচ উপেজলায় বা�িববাহসহ অ�া� সামািজক �ািধ িনেরােধ 

কাি�ত ফলাফল অজ�ন; 

৫২. �মাঃ ওিলউ�ামান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, �বল�িচ, 

িসরাজগ� 

সামািজক অিডট: কায ��মঃ �বল�িচ উপেজলার িবিভ� �ক� বা�বায়েন �ানীয় জন�িতিনিধ ও 

জনগণেক স�ৃ� কের সকল �ক� বা�বায়ন করা হয়। বা�বায়ন কায ��ম যথাযথ িহেসেব �ত�য়ন প� 

�দােনর পর �কাদারেক িবল �দান করা হয়।  

৫৩. �মাঃ ওিলউ�ামান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, �বল�িচ, 

�েপয় পািনর �ব�াঃ কায ��মঃ �বল�িচ উপেজলার �েসস িমল ও ডাইং িমল িনগ �ত বজ�� পদােথ �র 

কারেণ এরাকার �উবেয়ল ও খাল িবেলর পািন �াপকভােব �িষত হওয়ার কারেণ তামাই, �দৗলত�র, 
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িসরাজগ� সেমশ�র �মাট ৪� ওয়াটার ি�টেম� �া� �াপন করা হেয়েছ। 

৫৪. ক�াণ �সাদ পাল 

উপেজলা �িষ অিফসার, �বল�িচ, 

িসরাজগ� 

িডিজটাল উপােয় �ত �িষ ও ত� �সবাঃ িডিজটাল উপােয় �ত �িষ ও ত� �সবা িবিভ� ইউিনয়েনর 

িবিভ� বাজােরর উে�া�ােদর কি�উটার/�মাবাইল �ফােনর সফটওয়ার এর মা�েম �িষ িবষয়ক 

িবিভ� পরামশ � �দান। 

৫৫. সরকার �মাহা�দ রায়হান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার 

িসরাজগ� সদর, িসরাজগ� 

উপেজলা পিরষদ িডিজটাল �স�ার �াপনঃ উপেজলা পিরষদ িডিজটাল �স�ার চা�র মা�েম জনগণ 

সহেজই �যেকান িবষেয় ত� জানেত ও িডিজটাল কাজ �যমন আেবদনপ� ও িবিভ� ফরেম দরখা�সহ 

িবিভ� অিফেসর সরকাির চা�ির ও িশ�া �িত�ােনর ভিত�র �রজা� �দখেত পােরন। 

৫৬. অ��, িসরাজগ� �টকিনক�াল �ল 

ও কেলজ, িসরাজগ� সদর, 

িসরাজগ� 

�বহািরক �াসঃ ছা�-ছা�ীেদর িবিভ� ধরেনর �বহািরক �াস �নওয়া হে�।  

৫৭. আকিলমা আ�ার 

উপেজলা �ব উ�য়ন কম �কত�া 

িসরাজগ� সদর, িসরাজগ� 

�ব ঋণ সহজীকরণঃ উে�াগ�র মা�েম ৩ �থেক ৭ িদেনর মে�  ঋেণর আেবদেন জরীপ স�� করন 

এবং ১৫  কা� িদবেসর মে� ঋণ ��াবনা ��ত �ব �ক কিম�র িনকট ��রন ও উপ�াপন।  

৫৮. উপেজলা মৎ� অিফসার িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 

��ি� �বহার কের মৎ� চাষ �সবা �দাড়েগাড়ায় �দান করা হে�। 

 

জয়�রহােটর উ�াবনী উে�াগ/পাইলট �ক�স�হ 

 

ছক-১ �য সকল উে�াগ সফলভােব স�� করা হেয়েছ তার িববরণ: 
�িম

ক নং 

বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম, 

পদবী ও দ�েরর নাম 
উ�াবনী উে�াগ/�ক� এর কায ��ম(সংে�প) 

01 

জনাব �মাহা�দ �হােসন 

�জলা �শাসক, জয়�রহাট 

�� �-তাি�ক �গা�ীর সনদ �দান সহজীকরণ: 

�� �-তাি�ক �গা�ীর সনদ �দান সহজীকরেণ �জলা �শাসন ক��ক উ�ািবত িনধ �ািরত আেবদন ফরেম 

সংি�� আেবদনকারীর আেবদন�হণ�ব �ক  উপেজলা  িনব �াহী অিফসােরর তদ� সােপে� অিত �ত সমেয় 

�� �-তাি�ক �গা�ীর সনদ �দান করা হয়। 

০২ 

জনাব এ �ক এম �হদােয়�ল ইসলাম 

সহকারী কিমশনার(�িম) প�চিবিব, 

জয়�রহাট 

প�চিবিব �িম �ব�াপনায় িডিজটাইেজশন 

ই-�রকড � �েমর উে��: 

 �াম পয �টন িবকাশ: 

 

০৩ 

জনাব �মাঃ �রজাউল কিরম 

�পািরনেটনেড�, িপ�আই, 

জয়�রহাট 

 �িশ�েণর মা�েম �পশাগত দ�তা ও �ান �ি� করা হয়।  

০৪ 

জনাব �মাঃ �সরা�ল ইসলাম সা� 

উপেজলা �িষ অিফসার, জয়�রহাট 

সদর, জয়�রহাট  

িবষ�� ও িনরাপদ ফসল উৎপাদেনর লে� �ষকেদর ত� ��ি� �বহােরর মা�েম চািহদা িভি�ক 

�া�মাণ �িশ�ণ �দান করা হয়। 

০৫ 

জনাব �মাঃ আফাজ উি�ন 

 উপেজলা িনব �াহী অিফসার, কালাই, 

জয়�রহাট 

কালাই উপেজলার গড়বনালী না�াইল �মৗজায় ১৪(�চৗ�) � �িমহীন পিরবারেক ৪৮ (আটচি�শ) শতক 

খাসজিম বে�াব� �দান করা হেয়েছ। 

০৬ 

জনাব ডাঃ �মাঃ জ��ল ইসলাম 

উপেজলা �ািণ স�দ 

কম �কত�া,��তলাল, জয়�রহাট 

�াম িভি�ক গবািদ প�র �কা �েয়াগ কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

০৭ 

জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম 

উপেজলা সমাজ �সবা অিফসার, 

আে�ল�র জয়�রহাট 

উপকারেভাগীর �িশ�ণ অ��ান 

 

ছক-2 �য সকল উে�াগ-এর কায ��ম বত�মান চলমান রেয়েছ তার িববরণ: 
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�িমক 

নং 

বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম, পদবী ও দ�েরর নাম উ�াবনী উে�াগ/�ক� এর কায ��ম(সংে�েপ) 

০৮ 
জনাব �মাঃ রািজ�ল আলম 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, প�চিবিব, জয়�রহাট 
Open Office Space �াপন কায ��ম� চলমান রেয়েছ 

০৯ 
জনাব �মাঃ রািজ�ল আলম 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার প�চিবিব, জয়�রহাট 
গ�র �গাবর িদেয় এক� বােয়া�াস ��া� �াপন কায ��ম� চলমান রেয়েছ। 

১০ 
জনাব �মাঃ আ�ল ওয়ােরছ আনছারী 

সহকারী কিমশনার (�িম), জয়�রহাট সদর, জয়�রহাট 
িমস �কস িন�ি� সহজীকরণ �েব �র �চেয় কম সমেয় িন�ি� কায ��ম চলেছ। 

১১ 
জনাব এ, �ক, এম �হদােয়�ল ইসলাম 

সহকারী কিমশনার(�িম), প�চিবিব, জয়�রহাট 

প�চিবিব �িম �ব�াপনায় িডিজটাইেজশন 

�িম পাঠশালা: 

১২ 
জনাব �পন �মার 

পিরসং�ান কম �কত�া, জয়�রহাট সদর, জয়�রহাট 
পিরসং�ািনক ত� উপা� �দান চলমান রেয়েছ। 

১৩ 

জনাব �মাঃ তােহর আলী 

উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফসার  জয়�রহাট সদর, 

জয়�রহাট 

Online MPO/Online MPO িবেকি�করণ চলমান রেয়েছ। 

১৪ 
জনাব ডাঃ আ�ল আহাদ 

�মিডেকল অিফসার, �নট, কালাই, জয়�রহাট 
িনরাপদ �সব �সবা চলমান রেয়েছ। 

 

 

নােটােরর উ�াবনী উে�াগ/পাইলট �ক�স�হ 

ছক-১ �যসকল উ�াবনী উে�াগ সফলভােব স�� করা হেয়েছ তার িববরণ: 

�.নং 
বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম, পদবী ও 

দ�েরর নাম 
উ�াবনী উে�াগ/�ক� এর কায ��ম (সংে�েপ) 

১ ২ ৩ 

১ 

শািহনা খা�ন 

�জলা �শাসক 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, নােটার 

উ�রা গণভবেনর সং�ার ও সং�হশালা িনম �াণ: নােটার উ�রা গণভবেনর 

সং�ার কাজ করা হেয়েছ এবং সং�হশালা িনম �াণ করা হেয়েছ। সং�ার 

এবং সং�হশালা িনম �ােণর ফেল দশ �নাথ� সং�া ��র �ি� �পেয়েছ। 

২ 

�মাঃ রা�া�ল ইসলাম 

অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, নােটার 

নােটার �জলা �শাসন এ�াপস �তরী: �জলা �শাসেনর এই এ�াপেসর 

মা�েম �যেকান জায়গা �থেক �যেকান সময় অনলাইন অথবা অফলাইেন 

�সবা �হণ সহ যাবতীয় ত� �সবা �হীতা সহেজই িনেত পারেব। 

৩ 

�মাঃ রা�া�ল ইসলাম 

অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, নােটার 

�বসা বািণজ� শাখা হেত �দ� �সবা িডিজটালাইেজশন/সহজীকরণ: অ� 

শাখা হেত িডিজটাল প�িতেত �সবা সহজীকরণ করা হেয়েছ। 

৪ 
উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, 

লাল�র, নােটার 

িমিন এ�া�ুেল�: উ� কায ��ম� ��ুভােব স�� হেয়েছ। উপেজলার 

জনগণ �সবা �হণ করেছন। 

৫ �ময়র, িসংড়া, নােটার 
িসংড়া �পৗর এলাকায় �সৗর িব��তািয়ত সড়কবািত �াপন: উে�াগ� 

��ুভােব স�� হেয়েছ। 

৬ উপেজলা �িম অিফস ��দাস�র, নােটার 
চাি�না িভ�র লাইেস� নবায়ন সহজীকরণ: কায ��ম� ইিতমে�া �শষ 

হেয়েছ। 

৭ উপেজলা �া�� কমে��, বাগািতপাড়া, নােটার 
বিহ �িবভােগ আগত �রাগীর �া�� �সবা: এ কায ��ম� বত�মােন �চা� �েপ 

িনি�ত করা হে�। 

 

ছক-২ �যসকল উ�াবনী উে�াগ এর কায ��ম বত�মােন চলমান রেয়েছ তার িববরণ: 
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�.নং 
বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম, পদবী ও 

দ�েরর নাম 
উ�াবনী উে�াগ/�ক� এর কায ��ম (সংে�েপ) 

১ ২ ৩ 

৮ 

শািহনা খা�ন 

�জলা �শাসক 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, নােটার 

নােটার িভশন-২০৪১ ��ত ও বই �কাশ: ইেতামে� নােটার �জলার িভশন-

২০৪১ ��ত করা হেয়েছ এবং বই �কাশ করা হেয়েছ। যােত কের সহেজই 

জনগণ নােটার এর  উ�য়ন স�েক� জানেত পারেব। 

৯ 

শািহনা খা�ন 

�জলা �শাসক 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, নােটার 

অনলাইন িডিলং লাইেস� সফটওয়�ার �তরী: এই সফটওয়�ােরর মা�েম 

লাইেস� �ত�াশীরা ঘের বেস আেবদন করেত পারেব। 

১০ 

�হা�দ �নী��ামান �ঞঁা 

অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�) 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, নােটার 

নামজাির �ি�য়া সহজীকরণ: উ� কায ��ম� বত�মােন চলমান আেছ। 

১১ �জল �পােরর কায �ালয়, নােটার �� জীবন সহজ জীবন: এ কায ��ম� বত�মােন চলমান আেছ। 

১২ �জলা মিহলা িবষয়ক কম �কত�া, নােটার VGD উপকারেভাগী িনব �াচন: কায ��ম� বত�মােন চলমান রেয়েছ। 

১৩ 
�িষ স�সারণ অিফসার, নােটার সদর, 

নােটার 

বসতবািড়েত িনিবড় সবিজ বাগান তথা �িষ খামার �ব�ানার মা�েম 

�ামীণ মিহলােদর বাড়িত আয়: বত�মােন ইেনােভশন� চলমান আেছ। 

১৪ উপেজলা �িম অিফস, নােটার সদর, নােটার িমসেকস �সবা�াি� সহজীকরণ: বত�মােন উে�াগ�র কায ��ম চলমান আেছ। 

১৫ 
উপেজলা িনব �াহী অিফসার, নােটার সদর, 

নােটার 

দাির� িবেমাচেন িবিভ� �িত�ােনর সােথ স�ৃ�করণ: কায ��ম� চলমান 

রেয়েছ। �িশ�ণ �দােনর মা�েম �� � �গাি�র উ�য়েন কাজ করা হে�। 

১৬ 
উপেজলা �িষ স�সারণ কম �কত�া, লাল�র, 

নােটার 

�ভষজ বালাইনাশেকর সরবরাহ িনি�তকরণ: কায ��ম� বত�মােন চলমান 

আেছ। 

১৭ উপেজলা িনব �াহী অিফসার, িসংড়া, নােটার িডিজটাল কনেট� �তরী: কায ��ম� চলমান আেছ। 

১৮ উপেজলা সমবায় অিফসার, িসংড়া, নােটার সমবায় সিমিত গঠন ও �ত িনব�ন: উ� উ�াবনী উে�াগ� চলমান রেয়েছ। 

১৯ উপেজলা �িম অিফস, বাগািতপাড়া, নােটার 
�িম উ�য়ন কর িনধ �ারণ ও আদায় কায ��ম: উ�াবনী উে�াগ� বত�মােন 

চলমান রেয়েছ। 

২০ উপেজলা খা� িনয়�ক, বাগািতপাড়া, নােটার 
��ত �ষেকর িনকট �থেক ধান ও গম সং�হ করা: কায ��ম� চলমান 

আেছ। 

 
 

 

নওগ�র উ�াবনী উে�াগ/পাইলট �ক�স�হ 

ছক-১ �যসকল উ�াবনী উে�াগ সফলভােব স�� করা হেয়েছ তার িববরণঃ 

 

�ঃ 

নং 

বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম, পদবী ও দ�েরর নাম উ�াবনী উে�াগ/�ক� এর কায ��ম (সংে�েপ) 

১ ২ ৩ 

০১ জনাব �মাহা: আ�র রিফক            উপসিচব        

�া�ন উপপিরচালক �ানীয় সরকার, নওগ�        

(বত�মােন পিরচালক, িবয়াম ফাউে�শন, ব�ড়া) 

�াম আদালত গঠন ও এর �বহার সং�া� 

‘‘�ে�া�ের �াম আদালত’’ �ি�কা �কাশ ও অ�া�েয়ড �াটফরেম ‘‘�াম আদালত’’ নােম 

অ�াপ� �তরী। 

০২ ঐ  অ�া�েয়ড �াটফরেম ‘‘ িডিডএলিজ, নওগা ’’ নােম অ�াপ� �তরী।  

০৩ ঐ  ভ�াকিসন �াংক �াপন (��র কামড়ােনা ও সােপ কাটা �রাগীেদর ভ�াকিসন সংর�ণ)। 

০৪ ঐ   ক��িন� এ�াম�েল� সরবরাহ 

০৫ ঐ  �ানীয় নাগিরক ক��ক সংি�� অিফেসর �ফস�ক �পেজ সেব �া� সং�ক সম�া উ�াপন, 
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সেব �া� সং�ক সম�ার সমাধান ও তা �জলা/ উপেজলা �পাট �ােলর  সামািজক �যাগােযাগ 

সাব-�ম�েত সং��করণ: 

০৬ ডাঃ �মাঃ এনা�ল হক, উপেজলা �া�� ও পঃ পঃ 

কম �কত�া 

( ভা�া�) িনয়ামত�র, নওগ�। 

বিহ �ঃ িবভােগ আগত �রাগীেদর মে� �ি� বাত�া, ডায়িরয়া, িনউেমািনয়া, গভ �বত� 

মিহলােদর �বসে�ার ও �সব �ব � ও �বসে�ার, নন-কিমউিনেকবল িডিজজ , এস�িড 

িডিজজ স�েক� পরামশ � �দান, কাউি�িলং, মা ও িশ�েদর �া�� �সবা এবং  �কাদান 

কম ��চী।জরা� ও �ন ক�া�ার পরী�া-িনরী�া এবং পরামশ � �দান 

০৭ মাহ�দ আকতার           উপেজলা �ব 

উ�য়নকম �কত�া            �ব উ�য়ন অিধদ�র,          

নওগ� সদর,নওগ�          ০১৫৫২-৪৯৩৭৫৯ 

�িশ�ণ �সবা সহজীকরণ (এলাকার �বকার �বেগাি�র সামািজক অব�া িচি�ত কের  �সই 

অ�য়ায়ী �িশ�েনর �ব�া �হণ করা এবং আ�কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� কের  �দওয়া ।) 

০৮ এ,�ক,এম, তাজিকর-উজ-জামান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার 

মহােদব�র, নওগ�।  

 

(১)  উপেজলা িনব �াহী অিফেস িডিজটাল �সবা�� �াপন।  

(২) মহােদব�র উপেজলার িনজ� �মাবাইল এ�াপস “মহােদব�র.নওগ�” চা�করণ।  

(৩) মা�েসবা �সবার জ� সকল ইউিনয়ন পিরষেদ মা�েসবা এ�া�ুেল� সরবরাহ।  

(৪) �া�মান লাইে�রী �ীপিশখা চা�করণ। 

০৯ �মাঃ ওয়াশী�ল বারী 

সহকারী কিমশনার (�িম) 

মহােদব�র, নওগ�।   

অিপ �ত স�ি� লীজ নবায়ন সহজীকরণ। 

১০ �মাঃ আ�স সালাম 

�চয়ার�ান 

০১নং বদলগাছী ইউিনয়ন পিরষদ, বদলগাছী, নওগ�। 

০১নং বদলগাছী ইউিনয়ন পিরষদ, বদলগাছী সদেরর িবিভ� রা�ায় ৮৬� ি�ট 

লাইট �াপন   

১১ �মাঃ �মাখেল�র রহমান 

উপেজলা িশ�া অিফসার 

মা�া, নওগ�।  

উপেজলা িশ�া অিফস মা�া, নওগ�। 

সরকারী �াথিমক িব�ালেয় সহকারী িশ�ক-িশি�কাগেণর বদলী �ি�য়া সহজীকরণ 

কায ��ম� অ� উপেজলায় বা�বায়ন করা হেয়েছ।  

 

 

ছক-২ �যসকল উ�াবনী উে�াগ এর কায ��ম বত�মােন চলমান রেয়েছ তার িববরণঃ 

�ঃ 

নং 

বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম, পদবী ও দ�েরর 

নাম 

উ�াবনী উে�াগ/�ক� এর কায ��ম (সংে�েপ) 

১ ২ ৩ 

১২ জনাব �মাহা: আ�র রিফক উপসিচব 

�া�ন উপপিরচালক �ানীয় সরকার, নওগ� 

(বত�মােন পিরচালক, িবয়াম ফাউে�শন, ব�ড়া)

  

ছক-১ এ বিণ �ত �িমক ১ হেত ৪। 

১৩ ডাঃ �মাঃ এনা�ল হক, উপেজলা �া�� ও পঃ পঃ 

কম �কত�া 

( ভা�া�) িনয়ামত�র, নওগ� 

বিহ �ঃ িবভােগ আগত �রাগীেদর মে� �ি� বাত�া, ডায়িরয়া, িনউেমািনয়া, গভ �বত� 

মিহলােদর �বসে�ার ও �সব �ব � ও �বসে�ার, নন-কিমউিনেকবল িডিজজ , এস�িড 

িডিজজ স�েক� পরামশ � �দান, কাউি�িলং, মা ও িশ�েদর �া�� �সবা এবং  �কাদান 

কম ��চী।জরা� ও �ন ক�া�ার পরী�া-িনরী�া এবং পরামশ � �দান 

১৪ �মাঃ আ�স সালাম       �চয়ার�ান                       

০১নং বদলগাছী ইউিনয়ন পিরষদ,নওগ�।  

রােতর �বলা িব��ৎ এর িবক� িহেসেব চলােফরার জ� রা�ায় ি�ট লাইট �াপন 

  

১৫ �মাঃ �মাবারক �হােসন 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার 

মহােদব�র, নওগ�।    

“�ীণ মহােদব�র, �ীন মহােদব�র” িডিজটাল িবলেবাড � �াপন, উপেজলা সদর �টপাত 

দখল��করণ, উপেজলা পিরষেদ এবং মহােদব�র বাজাের পািন িন�াশেনর জ� ��েনজ 

�ব�া সং�রণ, �ণ�ল পিরবারেক �নব �াসেনর লে�� সমি�ত উ�য়ন উে�াগ �হণ, �সবা 

�াথ�েদর িব�ামাগার িনম �াণ। 

১৬ মাহ�দ আকতার                 উপেজলা �ব উ�য়ন 

কম �কত�া                 �ব উ�য়ন অিধদ�র,   নওগ� 

সদর, নওগ�                              

০১৫৫২৪৯৩৭৫৯ 

�িশ�ণ �সবা সহজীকরণ 

(এলাকার �বকার �বেগাি�র সামািজক অব�া িচি�ত কের  �সই অ�য়ায়ী �িশ�েনর 

�ব�া �হণ করা এবং আ�কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� কের  �দওয়া ।) 
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১৭ �মাঃ ইসমাইল �হােসন, 

সাব �রিজ�ার, রাণীনগর, নওগ� 

�হ� �ডে�র মা�েম দিলল �ফরত �দান সহজীকরণঃ  

 

চ�পাইনবাবগ� এর উ�াবনী উে�াগ/পাইলট �ক�স�হ 

ছক ১ �যসকল উ�াবনী উে�াগ সফলভােব স�� করা হেয়েছ তার িববরণ : 

�: 

নং 

বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম পদবী ও দ�েরর নাম উ�াবনী উে�াগ/�ক� এর কায ��ম (সংে�েপ) 

১ ২ ৩ 

১ ক) জনাব �মাঃ মাহ��ল হাসান 

�জলা �শাসক, চ�পাইনবাবগ� 

খ) জনাব আ� হায়াত �মাঃ রহমহ��াহ, অিতির� �জলা �শাসক (িশ�া ও 

আইিস�) 

িডিজটাল প�িতেত খিতয়ান �দান 

২ ক) জনাব �মাঃ মাহ��ল হাসান 

�জলা �শাসক, চ�পাইনবাবগ� 

খ) জনাব আ� হায়াত �মাঃ রহমহ��াহ, অিতির� �জলা �শাসক (িশ�া ও 

আইিস�) 

�জলা �শাসন আইিস� �াব 

৩ জনাব মাক�দা �বগম িসি�কা অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�) চ�পাইনবাবগ� রাজ� আদালেতর মামলা িন�ি� সহজীকরণ 

৪ ক) জনাব �মাঃ মাহ��ল হাসান 

�জলা �শাসক, চ�পাইনবাবগ� 

খ) জনাব আ� হায়াত �মাঃ রহমহ��াহ, অিতির� �জলা �শাসক (িশ�া ও 

আইিস�) 

�ফস�ক �পেজর মা�েম �সবা �দান 

৫  �ত: জািহ�ল ইসলাম, �জলা �শাসক, চ�পাইনবাবগ� িডিজটাল হািজরা 

৬  �ত: জািহ�ল ইসলাম, �জলা �শাসক, চ�পাইনবাবগ� িডিজটাল �ল �বাড � 

ছক ২ �যসকল উ�াবনী উে�াগ এর কায ��ম বত�মােন চলমান রেয়েছ তার িববরণ : 

�: 

নং 

বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম পদবী ও দ�েরর নাম উ�াবনী উে�াগ/�ক� এর কায ��ম (সংে�েপ) 

১ ২ ৩ 

৭ জনাব ক�াণ �চৗ�রী, সহকারী কিমশনার (�িম), িশবগ� 

চ�পাইনবাবগ� 

�িম উ�য়ন কর িনধ �ারণ ও আদায় কায ��ম  

৮ জনাব �মা: আ�র রা�াক উপেজলা পিরবার পিরক�না কম �কত�া, চ�পাইনবাবগ� 

সদর 

পিরবার পিরক�না মা ও িশ� �া�� �সবা িবষয়ক �সবা 

�হণকারী ও �সবা দানকারীর মে� �যাগােযাগ, ত� 

উ��করণ ও সরবরাহ কায ��ম আ�িনকীকরণ ও 

সহজীকরণ   

৯ জনাব নাঈমা পারভীন, িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ িবপণন) চ�পাইনবাবগ� িডিজটাল প�িতেত �ষেকর িনকট মানস�� বীজ 

সরবরাহ 

১০ জনাব সািহদা আখতার, �জলা মিহলা িবষয়ক কম �কত�া চ�পাইনবাবগ� িভিজিড উপকারেভাগী িনব �াচন 

১১ জনাব �মা: আ��াহ আল মা�ন 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার �ভালাহাট, চ�পাইনবাবগ� 

িব��ৎ এর �বহার �তীত �া�িতক �ব�ায় তাপমা�া 

িনয়�ণ কের পিরপ� আম সংর�ণ  

১২ জনাব সরকার অসীম �মার সহকারী কিমশনার (�িম) নােচাল, চ�পাইনবাবগ� নামজারী �ি�য়া সহজীকরণ 

১৩ জনাব সরকার অসীম �মার, সহকারী কিমশনার (�িম) নােচাল, চ�পাইনবাবগ� অিডও �রকিড �ং এর মা�েম �িমেসবা সহজীকরণ 

১৪ জনাব আ� ইউ�ফ �ইঞা 

উপেজলা িশ�া অিফসার, িশবগ�, চ�পাইনবাবগ� 

িশ�কেদর সনদপ�, সািভ �স�ক ও অ�া� কাগজপ� 

সং�া� �ল�� এবং �পনশন িন�ি�র �কান িনধ �ািরত 

সময় না থাকায় �পনশন �দান কায ��ম িবলি�ত হেতা 

১৫ জনাব ক�াণ �চৗ�রী  

সহকারী কিমশনার (�িম) 

উপেজলা �িম অিফস িশবগ� এর �� উ�য়ন 
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িশবগ�, চ�পাইনবাবগ� 

১৬ �েফসর ড. �মাঃ নজ�ল ইসলাম অ��, চ�পাইনবাবগ� সরকাির মিহলা কেলজ, 

চ�পাইনবাবগ� 

িশ�াথ�েদর পােঠা�য়ন 

১৭ �েফসর এ,�ক,এম মন�র �রজা অ��, নবাবগ� সরকাির  কেলজ চ�পাইনবাবগ� িশ�াথ�েদর পােঠা�য়ন 

১৮ ডা: কাজী সাদ�ল বারী, �মিডেকল অিফসার (এমিসএইচ-এফিপ) নয়ালাভা�া, 

িশবগ� চ�পাইনবাবগ� 

িনরাপদ �সব �সবা 

১৯ জনাব �মাসা: শাম�ন নাহার, উপেজলা প�ী উ�য়ন অিফসার, চ�পাইনবাবগ� সদর উপকারেভাগীর �িশ�ণ অ��ান 

২০ ডা: জাহা�ীর আলম,উপেজলা �া�� ও প: প: কম �কত�া, �া�� কমে��, �গাম�া�র   

চ�পাইনবাবগ� 

বিহ �িবভােগ আগত �রাগীর �া�� �সবা 

২১ জনাব �মাঃ নািদম উ�ীন, উপেজলা সমবায় অিফসার �গাম�া�র, চ�পাইনবাবগ� সমবায় সিমিত িনব�ন 

 

 

 

রাজশাহীর উ�াবনী উে�াগ/পাইলট �ক�স�হ 

 

ছক-১ �সসকল উ�াবনী উে�াগ সফলভােব স�� করা হেয়েছ তার িববরণ 

 

�ম বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম পদবী ও দ�েরর নাম উ�াবনী উে�াগ/ �ক� এর কায ��ম (সংে�েপ) 

১ ২ ৩ 

1. কর অ�ল, রাজশাহী �াি�ক ও �বতনেভাগী করদাতাগেণর আয়কর 

2. উপেজলা �িম অিফস, পবা, রাজশাহী িমসেকস �সবা�াি� সহজীকরণ 

3. উপেজলা �িম অিফস, পবা, রাজশাহী দালাল ও হয়রািন�� জনবা�ব �িম �সবা 

4. উপেজলা �িষ, পবা, রাজশাহী �িষ স�সারণ �লস (এ�াপস, ওেয়ব সাইট ইত�ািদ) 

�বহার কের সমি�ত স�সারণ �সবা সহজলভ� করেণর 

মা�েম �ষকেদর �ভাগাি� লাঘবকরণ 

5. জনাব �মা: আরাফাত িসি�ক, উপেজলা মৎ� কম �কত�া, উপেজলা মৎ�, 

তােনার, রাজশাহী 

নদী তীরবত� �িমহীন �বকারেদর উ�ু� জলাশেয় খ�চায় 

মাছচাষ ��ি� হ�া�র ও বা�বায়েন সহায়তার মা�েম 

�াবল�ীকরণ 

6. উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফস, চারঘাট, রাজশাহী পির�ার পির��তার মা�েম িশ�াথ�েদর উ�ীপনা �ি� 

7. �মাঃ আ�ল গ�র িমঞা অ��, বাঘা ফািজল মা�াসা, বাঘা, রাজশাহী িপিছেয় পড়া িশ�াথীেদর িবেশষ �ব�ায় অিতির� �াস ও 

ঝের পড়ার আেগই সমি�ত �ব�ায় ঝের পড়া �রাধ করা 

হয়। 

 

ছক-২ �সসকল উ�াবনী উে�াগ এর কায ��ম বত�মােন চলমান রেয়েছ তার িববরণ 

�ম বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম পদবী ও দ�েরর নাম উ�াবনী উে�াগ/ �ক� এর কায ��ম (সংে�েপ) 

৮. জনাব আেনায়ার কামাল, সহকারী পিরচালক, িশ�া ��েরা, রাজশাহী িলংেকেজর মা�েম কম �সং�ােনর �েযাগ �তির 
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৯. �জলা পিরসং�ান অিফস, রাজশাহী পিরসং�ািনক ত� উপা� �দান 

১০. িনউ গভঃিড�ী কেলজ, রাজশাহী িশ�াথ�েদর পােঠা�য়ন 

১১. অ��, মিদনা�ল উ�ম কািমল মা�াসা, কাজলা, �বায়ািলয়া, রাজশাহী ঝের পড়া �রাধ 

১২. উপেজলা �া�� কমে��, পবা, রাজশাহী বিহ �িবভােগ আগত �রাগীর  �া�� �সবা 

১৩. উপেজলা সমবায়, পবা, রাজশাহী সমবায় সিমিত িনব�ন 

১৪. উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফসােরর কায �ালয়, তােনার, রাজশাহী। �মাবাইল �াংিকং এর মা�েম ছা�-ছা�ীেদর মােঝ উপ�ি�র 

টাকা �দান 

১৫. উপেজলা �ািণস�দ অিফসােরর কায �ালয়, তােনার, রাজশাহী িতিতর ও �কােয়ল পািখ পালন স�সারণ 

১৬. উপেজলা �া�� কমে��, তােনার, রাজশাহী বিহ �িবভােগ আগত �রাগীর  �া�� �সবা 

১৭. সহকারী �েকৗশলী, বের� �ক�  তােনার, রাজশাহী ই-সািভ �েসর মা�েম �া�ফরমার এর �মরামত এর ত� �দান 

কের �ষকেদর জন�েভাগ � লাঘব করা 

১৮. উপেজলা মিহলা িবষয়ক, তােনার, রাজশাহী VGD উপকারেভাগী িনব �াচন 

১৯. উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, �গাদাগাড়ী, রাজশাহী সরকাির খাস ��র ইজারা �দান অনলাইেনর মা�েম 

স�াদেনর লে�� 

২০. উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, �গাদাগাড়ী, রাজশাহী উপেজলার �� �-�গা�ী জনগেণর জ� কি�উটার �িশ�ণ 

�ক� �াপন। 

২১. উপেজলা �িম অিফস, �গাদাগাড়ী, রাজশাহী িমসেকস সং�া� 

২২. উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, �মাহন�র, রাজশাহী জলবা� পিরবত�ন ও �িতেরােধ সমি�ত সবিজ খামার ও 

মৎ� অভয়ার� �তরী 

২৩. উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, �মাহন�র, রাজশাহী ভািম � কে�া� উৎপাদন ও ভা� �ক�াল �লয়াের সবিজ উৎপাদন 

২৪. 
উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, �মাহন�র, রাজশাহী 

ঝাল��র কিমউিন� ��র �� �-�গা�ী জনগেণর জ� 

মৎ� চােষর �ব�া 

২৫. উপেজলা �িম অিফস, �মাহন�র, রাজশাহী �িমহীনেদর �িষ খাসজিম বে�াব� �দান 

২৬. ইউ এইচ িস, �মাহন�র, রাজশাহী বিহ �িবভােগ আগত �রাগীর  �া�� �সবা 

২৭. উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, �গ �া�র, রাজশাহী িভ.িপ �কস নবায়ন সহজীকরণ 

২৮. উপেজলা �িম অিফস, �গ �া�র, রাজশাহী। এক ি�েক অিপ �ত স�ি� নবায়ন 

২৯. উপেজলা �িম অিফস, �গ �া�র, রাজশাহী। Digital Registar-14 (Quick Report, Quick 

Service) ।িডিজটাল �রিজ�ার-১৪ (�ত িরেপাট �, �ত 

�সবা)। 

৩০. উপেজলা িনব �াহী অিফস, চারঘাট, রাজশাহী জনসাধারেণর রে�র �প িচি�ত কের তােদর নাম, �কানা ও 

�মাবাইল ন�র ওেয়ব �পাট �ােল �দান 
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৩১. উপেজলা �িম অিফস, চারঘাট, রাজশাহী চাি�না িভ�র লাইেস� নবায়ন সহজীকরণ 

৩২. উপেজলা �িম অিফস, চারঘাট, রাজশাহী িমসেকস সং�া� 

৩৩. এেকএম মা��র রহমান 

উপেজলা �েকৗশলী, বাঘা, রাজশাহী 

উপেজলা পিরষেদ �হীত এিডিপ �কে�র জন ��� ও ��ততা 

যাচাই 

৩৪. ডাঃ �মাঃ িসরা�ল ইসলাম 

উপেজলা �া�� ও পিরবার পিরক�না অিফসার, বাঘা, রাজশাহী 

জ�িনয়�ণ প�িত, �সব �ব � কালীন, �সব এবং �সব পরবত� 

�সবা �দান 

৩৫. িপ.এম ইম�ল কােয়স 

সহকারী কিমশনার (�িম) বাঘা, রাজশাহী 

�িমহীনেদর �িষ খাস জিম বে�াবস� �দান 

৩৬. িতিথ রানী ম�ল 

সাব-�রিজ�ার, বাঘা, রাজশাহী 

�রিজি��ত �ল দিলল �ফরত �দােন ও তা �ংেসর হাত 

�থেক র�ায় �মাবাইল ��ি�র �বহার 

৩৭. উপেজলা িনব �াহী অিফসাের কায �ালয়, ��য়া, রাজশাহী ঝাল��র কিমউিন� ��র �� �-�গা�ী জনগেণর জ� 

মৎ� চােষর �ব�া 

৩৮. উপেজলা �িম অিফস, ��য়া, রাজশাহী িডিজটালাইেজশেনর মা�েম �সবা �দান কায ��ম সহজীকরন 

৩৯. উপেজলা �িম অিফস, ��য়া, রাজশাহী িমসেকস সং�া� 

৪০. উপেজলা ��য়া, রাজশাহী 

 

কিমউিন�েত মা ও িশ� �া�� �সবার মা�েম মা ও িশ� 

���র হার কমােনা 

৪১. উপেজলা �া�� কমে��, ��য়া, রাজশাহী বিহ �িবভােগ আগত �রাগীর  �া�� �সবা 

৪২. উপেজলা সমবায়, ��য়া, রাজশাহী সমবায় সিমিত গঠন ও �ত িনব�ন 

৪৩. উপেজলা মৎ�, ��য়া, রাজশাহী ��ি� �বহার কের মৎ�চাষ �সবা চাষীর �দাড়েগাড়ায় 

৪৪. সাব-�রিজ�ার, ��য়া, রাজশাহী িনব�ন সং�া� ত� �াি� সহজীকরণ ও সরলীকরণ 

৪৫. উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, বাগমারা, রাজশাহী হাট-বাজার ও জলমহাল �ব�াপনা 

৪৬. উপেজলা �িম অিফস, বাগমারা, রাজশাহী িমসেকস সং�া� 

৪৭. উপেজলা �িম অিফস, বাগমারা, রাজশাহী �িমহীনেদর �িষ খাসজিম বে�াব� �দান 

৪৮. 
উপেজলা �া�� কমে��, বাগমারা, রাজশাহী 

জ�িনয়�ন প�িত, �সব �ব �কালীন, �সব এবং �সব পরবত� 

�সবা 

৪৯. উপেজলা �িষ, বাগমারা, রাজশাহী �ভজাল সােরর �বহার �রাধ 

 

 

পাবনার উ�াবনী উে�াগ/পাইলট �ক�স�হ 
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ছক-১ �যসকল উ�াবনী উে�াগ সফলভােব স�� করা হেয়েছ তার িববরণ: 

�: বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম, পদবী ও দ�েরর নাম উ�াবনী উে�াগ/ �ক� এর কায ��ম (সংে�েপ) 

১ ২ ৩ 

০১. ‡gvt Rqbvj Av‡ew`b 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, cvebv m`i, cvebv 

mvwU©wd‡KU gvgjv e¨e ’̄vcbv mnRxKiY t 

g¨vbyqvj c×wZ‡Z mvwU©wd‡KU gvgjv e¨e¯’vcbvi cvkvcvwk 

mvwU©wd‡KU gvgjv e¨e ’̄vcbv mnRxKi‡Yi j‡ÿ¨ AbjvBb 

wm‡÷g (I‡qemvBU) wbg©vY Kiv n‡q‡Q| D³ I‡qemvB‡U ev`x 

c‡ÿi Rb¨ (cÖwZwU e¨vsK ev Avw_©K cÖwZôvb) c„_K evUb/‡gby 

i‡q‡Q|  

০২. ‡gvt Rqbvj Av‡ew`b 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, cvebv m`i, cvebv 

ÿwZMȪ ’ e¨w³‡K b~¨bZg mg‡q Aby`vb cÖ̀ vb wbwðZKiY t 

cÖvK…wZK ỳ‡h©vM ev †h †Kvb ai‡Yi ~̀N©Ubvi msev` cÖvwßi mv‡_ 

mv‡_  ÿwZMȪ ’ m‡iRwg‡b Dcw ’̄Z n‡q ZvrÿwYKfv‡e ÿwZMȪ ’ 

e¨w³/cwievi‡K Aby`vb cÖ̀ vb Kiv n‡”Q| 

০৩. ‡gvt Rqbvj Av‡ew`b 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

I 

mnKvwi Kwgkbvi (f~wg) (At `vt) 

cvebv m`i, cvebv| 

AwWI †iKwW©s Gi gva¨‡g †mev mnRxKiY t 

Dc‡Rjv f~wg Awd‡m AvMZ †mev cÖv_©xiv †Kv_v †_‡K wKfv‡e 

I KZ Li‡P cvIqv hv‡e Zv AwWI †iKwW©s Gi gva¨‡g †mev 

cÖv_©xMY‡K AewnZ K‡i †mev cÖvwß mnR Kiv n‡q‡Q| 

০৪. ‡gvt Rqbvj Av‡ew`b 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

I 

mnKvwi Kwgkbvi (f~wg) (At `vt) 

cvebv m`i, cvebv| 

‡Km wb®úwË mnRxKiY Ges h_vm¤¢e cÖhyw³ e¨env‡ii gva¨‡g 

Rbnqivwb ~̀ixKiY t 

f~wg Awd‡mi mKj ai‡Yi †Km h_v- bvgRvwi †Km, wgm †Km, 

e‡›`ve Í̄ †Km BZ¨vw` mn‡R wb®úwË Kivi j‡ÿ¨ AbjvB‡b 

Av‡e`b MÖnY, ïbvbxi ZvwiL I‡qe mvB‡U cÖKvk, †gvevBj 

†dv‡b GmGgGm cÖ̀ vb BZ¨vw` Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

০৫. ‡gvt nvmvby¾vgb 

Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdmvi, cvebv m`i, cvebv 

DcKvi‡fvMxi cÖwkÿY Abyôvb t 

Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdm n‡Z †h mKj †mev cÖ̀ vb Kiv nq 

Zvi DcKvi‡fvMx‡`i‡K cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g ¯̂vej¤̂x Kiv n‡”Q| 

০৬. ‡gvt Avwgbyj Bmjvg 

 Rywbqi Bb÷ªv±i, cvebv †UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR, cvebv 

e¨envwiK K¬vm t 

jvMmB e¨envwiK K¬vm cwiPvjbv Ò‡ijI‡q UªvwdwKsÓ 

 

ছক-২ �যসকল উ�াবনী উে�াগ এর কায ��ম বত�মােন চলমান রেয়েছ তার িববরণ: 

�: বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম, পদবী ও দ�েরর নাম উ�াবনী উে�াগ/ �ক� এর কায ��ম (সংে�েপ) 

১ ২ ৩ 

০৭. �মাঃ �তাফােয়ল �হােসন 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, ফিরদ�র, পাবনা।  

�কে�র নাম: উ�য়ন �কে�র ��ততা পিরহার।  

কায ��ম: এ �ক� বা�বািয়ত হেল উপেজলার উ�য়ন �ক� �হণ ও 

বা�বায়েনর ��ে� ��ততা পিরহার করা স�ব হেব। এ�আই 

��া�ােমর এসআইএফ এর মা�েম �ক�� পাইলট িভি�েত এ 

উপেজলায় বাস�বািয়ত হে�। 

০৮. KvwbR  dv‡Zgv 

 Dc‡Rjv  wk¶v Awdmvi,  Dc‡Rjv wk¶v Awdm, Ck¦i`x, 

cvebv| 

wk¶K‡`i welq wfwËK `¶Zv AR©b Ges †kÖwY  i“wU‡b Zvi  

cÖwZdjbt (বছেরর েত ই  িবষয় িভি�ক স�ক িশ�ক  িনব �াচন 

কের �াস �ন �ণয়ন করা,একজন  িশ�ক   সেব �া�  ই  িবষেয় ১ম 

হেত ৫ম ��িণ পয �� �াস িনেবন।  

০৯. KvwbR  dv‡Zgv 

 Dc‡Rjv  wk¶v Awdmvi,  Dc‡Rjv wk¶v Awdm, Ck¦i`x, 

cvebv| 

‡kÖwYK‡¶ cÖkœ e· ¯nvcb K‡i cyiy¯‹v‡ii gva¨‡g  cvV `vbt 

(১�িব ালেয়র ৪থ � ��িণর �যেকান ১� িবষেয়র পাঠ দােনর সময় 

��িণকে� ��ব� �াপন করা হেব। 

১০. Wvt Dwg© mvnv 

‡gwWK¨vj Awdmvi (GgwmGBP-Gdwc) Dc‡Rjv cwievi 

1) Mf©eZx‡`i wbqwgZ †mev`vb Kvh©µg Pj‡Q I cÖvwZôvwbK 

†Wwjfvix Kivi Rb¨ DØy×Kib Ges cÖm‡ei m¤¢ve¨ Zvwi‡Li 7 
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cwiKíbv Kvh©vjq, Ck¦i`x| w`b c~‡e© Mf©eZx‡`i mv‡_ †gvevB‡j †hvMv‡hvM Kiv n‡”Q| 

Mf©Kvjxb hZœ I gv‡qi cywó m¤ú‡K© Mf©eZx‡`i AewnZ Kiv 

n‡”Q| 

১১. ‡gvQv: w`jviv LvZyb                                                                                 

Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Awdmvi  ঈ�রদী, পাবনা                                                                  

 

D™¢vebx D‡`¨vM/cvBjU cÖKí t wbivc` cÖme cwiKíbv I †mev 

cÖ̀ vb|wbivc` cÖme cwiKíbvmg~n t 

†K‡› ª̀ Mf©eZx‡`i †gvevBj bv¤̂vi UvwO‡q ivLv Ges cÖm‡ei m¤¢ve¨ 

Zvwi‡Li Kgc‡¶ 7 w`b Av‡M †_‡K cÖvwZôvwbK ‡Wwjfvix 

Kiv‡bvi j‡¶¨ Mf©eZxi mv‡_ †gvevB‡j †hvMv‡hvM Kiv| 

 

১২. �মা: আিমনুল ইসলাম 

 জুিনয়র ইন�া�র, এ.�ক.এম তািরক �রজা, জুিন: ইন�া�র, পাবনা 

�টকিনক�াল �ুল ও কেলজ, পাবনা 

লাগসই ব�বহািরক �াশ পিরচালনা (�াি�ং) 

১৩. ‡gvt Rqbvj Av‡ew`b 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, cvebv m`i, cvebv 

ÿwZMȪ ’ e¨w³‡K b~¨bZg mg‡q Aby`vb cÖ̀ vb wbwðZKiY t 

cÖvK…wZK ỳ‡h©vM ev †h †Kvb ai‡Yi ~̀N©Ubvi msev` cÖvwßi mv‡_ 

mv‡_  ÿwZMȪ ’ m‡iRwg‡b Dcw ’̄Z n‡q ZvrÿwYKfv‡e ÿwZMȪ ’ 

e¨w³/ cwievi‡K Aby`vb cÖ̀ vb Kiv n‡”Q| 

১৪. ‡gvt nvmvby¾vgb 

Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdmvi, cvebv m`i, cvebv 

DcKvi‡fvMxi cÖwkÿY Abyôvb t 

Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdm n‡Z †h mKj †mev cÖ̀ vb Kiv nq Zvi 

DcKvi‡fvMx‡`i‡K cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g ¯̂vej¤̂x Kiv n‡”Q| 

১৫. G,‡K,Gg Zv‡iK †iRv 

Rywbqi Bb÷ªv±i, cvebv †UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR 

e¨envwiK K¬vm t 

jvMmB e¨envwiK K¬vm cwiPvjbv Òcøvw¤̂sÓ 

১৬. ‡gvt †Mvjvg †gv Í̄dv 

Aa¨ÿ, b›`bcyi AvjnvR¡ Beªvwnwgqv Avwjg gv ª̀vmv, cvebv m`i, 

cvebv 

S‡i cov †iva t 

AwffveK mgv‡e‡ki gva¨‡g, AwffveK‡`i mv‡_ †dv‡b 

†hvMv‡hvM I Rbm‡PZbZv ˆZixi gva¨‡g S‡i cov †iva Kiv 

n‡q‡Q| 

১৭. ‡gvnv¤§` Rvwn ỳj Bmjvg 

mycvi, `viæj Djyg gviKvwhqv `vwLj gv ª̀vmv 

cvebv m`i, cvebv 

S‡i cov †iva t 

AwffveK mgv‡e‡ki gva¨‡g, AwffveK‡`i mv‡_ †dv‡b 

†hvMv‡hvM, Rbm‡PZbZv ˆZixi gva¨‡g S‡i cov †iva Kiv 

n‡q‡Q| 

১৮. ডা: �ৎ�ন নাহার 

�মিডক�াল অিফসার (এমিসএইচ-এফিপ), উপেজলা পিরবার 

পিরক�না কায �ালয়, �জানগর, পাবনা 

িনরাপদ �সব �সবা 

ইউিনয়েনর সকল গভ�বতী মােয়র �শষ মািসেকরতািরখ িনধ �ারন �ব �ক 

স�া� �ডিলভারী তািরখ িনধ �ারন কের এক� �রিজ�ার সংর�ন ও 

গভ�বতী মােয়র �মাবাইল ন�র িলিপব� করা । 

 

 

 

ব�ড়ার উ�াবনী উে�াগ/পাইলট �ক�স�হ 

ছক-১ �যসকল উ�াবনী উে�াগ সফলভােব স�� করা হেয়েছ তার িববরণ : 

�: বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম, পদবী ও দ�েরর নাম উ�াবনী উে�াগ/�ক� এর কায ��ম(সংে�েপ) 

১ ২ ৩ 

০১ সােদ�র রহমান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 

কায �ালয়, আদমদীিঘ, ব�ড়া 

১। �িম স�েক� �মৗিলক �ােনর অভাব, �িম স�িক�ত আইন, সরকাির 

িনেদ �শ, �িম অিফেসর (�িম অিফসসহ সাব-�রিজি� ও �সেটলেম� অিফস) 

�সবা �ি�য়া, �সবা �হেণর জে� �েয়াজনীয় কাগজপ�, �িম উ�য়ন কর 

িনধ �ারণ, �ফান নং ইত�ািদ স�েক� অবগত না থাকার কারেণ ম�স�েভাগী, 
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আইনজীিব ও অসা� কম �চারীেদর িনকট বারবার �ার� হেতন �সবা�হীতারা। 

ফেল �সবা�হীতােদর সময়, আিথ �ক, শারীিরক ও মানিসক সম�ার �ি� 

হেতা। 

০২ �মা: আিত�র রহমান 

সহকারী পিরচালক, �জলা কম �সং�ান ও জনশি� অিফস, 

ব�ড়া 

িভসা যাচাই �মাবাইল অ�াপ  

০৩ �মা: িজয়াউর রহমান 

সহকারী পিরচালক (ইি�:), িবআর�এ, ব�ড়া 

 �মাটরযােনর �াইিভং লাইেস� �ি�য়া সহজীকরণ 

০৪ িস�াথ � �ভৗিমক 

সহকারী কিমশনার (�িম), সািরয়াকাি�, ব�ড়া 

১। �হ� �ড� �াপেনর মা�েম �াথিমক ত� ও �সবা �দান 

২। �সবা �াথ�র জ� ওেয়�ং �সড িনম �াণ। 

৩। অিফেস আগ�ক �সবা �াথ�েদর জ� িব�� পািনর �ব�া �হণ 

৪। অিভেযাগ বা� �াপন এবং �া� অিভেযাগ িন�ি� সিহত অবিহতকরণ। 

০৫ �মা: নাইম �হােসন 

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, সািরয়াকাি�, ব�ড়া  

আর, এস, এস �কে�র আওতায় সভাপিত, দলেনতা ও দলেন�ীেদর দ�তা 

উ�য়ন �িশ�ণ কম ��িচ 

০৬ �মা: সালাহ উি�ন িসি�ক  

উপেজলা সমবায় অিফসার, সািরয়াকাি�, ব�ড়া 

গবািদ �াণীর ভ�াকিসেনশন 

০৭ উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, িশবগ�, ব�ড়া। উপেজলার ইউিনয়ন �িম অিফস স�েহ কি�উটার �সট �দান 

০৮ উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, িশবগ�, ব�ড়া। ১১৬ জন �াম �িলশেক সাইেকল ও �মাবাইল �সটসহ কেপ �ােরট িসম �দান 

০৯ উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, িশবগ�, ব�ড়া। উপেজলা �ািণস�দ দ�র চ�ের �দশ �নী �লক �নিপয়ার ঘাস চাষ এবং 

িকেশার িকেশারীেদর �মধা িবকাম ও �ািণজ আিমেষর চািহদা �রেণর লে� 

উপেজলার �িত� ইউিনয়েন ৫০ জন �ল ছা�/ছা�ীেদর �িশ�ণ �দান �ব �ক 

০২� কের �সানালী �রগী �দান 

১০ উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, িশবগ�, ব�ড়া। উপেজলার সরকাির �াথিমক িব�লয়স�েহ িমডেড িমল চা� করার লে�� 

�িফন বা� �দান 

১১ উপেজলা িনব �াহী অিফসার, শাজাহান�র, ব�ড়া। �ামীণ �া�� �সবায় ‘‘�সবা বাহন” (কিমউিন� ি�িনক এবং উপেজলা �া�� 

কমে�ে� �রাগী পিরবহেনর জ� এ�া�ুেল� সািভ �স) 

১২ িমস �কস িন�ি� সহজীকরণ উপেজলা �িম অিফস, ব�ড়া, সদর 

 

ছক-২ �যসকল উ�াবনী উে�াগ এর কায ��ম বত�মােন চলমান রেয়েছ তার িববরণ : 

�: বা�বায়নকারী কম �কত�ার নাম, পদবী ও দ�েরর নাম উ�াবনী উে�াগ/�ক� এর কায ��ম(সংে�েপ) 

১ ২ ৩ 

১৩ সািবহা �লতানা 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার 

সািরয়াকাি�, ব�ড়া 

১। উপেজলা পয �ােয় অিভেযাগ িন�ি� কায ��ম চলমান রেয়েছ 

১৪ িস�াথ � �ভৗিমক 

সহকারী কিমশনার (�িম) 

সািরয়াকাি�, ব�ড়া 

১। গণ�নানীর �ব�ার �েয়াজনীয় পদে�প চলমান। 

২। অিফেসর �সৗ�য � ও র�ণােব�ণ �ব�া চলমান 

৩। জনগেণর সােথ স�িক�ত সকল �সবা সহজীকরেণর লে�� �না�শ �াপন 

১৫ �মা: নাইম �হােসন 

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 

সািরয়াকাি�, ব�ড়া 

সামািজক িনরাপ�া কম ��িচর আওতায় এম, আই, এস �কে�র সকল 

ভাতােভাগীর ডাটা �বইজ ��তকরণ। 

১৬ �মা: সালাহ উি�ন িসি�ক  

উপেজলা সমবায় অিফসার, সািরয়াকাি�, ব�ড়া 

গবািদ �াণীর ভ�াকিসেনশন 

১৭ সহকারী পিরচালক, িশ�া ��েরা, ব�ড়া। িলংেকেজর মা�েম কম �সং�ােনর �েযাগ �তির 

১৮ �মা: নজ�ল ইসলাম, উপেজলা িশ�া অিফসার , ন�ী�াম, 

ব�ড়া। 

�েদ সংবাদ কম� �তরী 

১৯ উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফস, গাবতিল, ব�ড়া। িব�ালেয়র �াস ��েন �বহািরক �াস অ�� �� করণ ও িবেশষ �ব�ায় 

িনয়িমত �বহািরক �াস �হেনর মা�েম িশ�াথ�েদর িব�ান িশ�ায় আ�হী 
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কের �তালা” 

২০ �মিডেকল অিফসার (এমিসএইচ-এফিপ) সীমাবারী উপেজলা 

�শর�র, ব�ড়া 

িনরাপদ �সব �সবা 

২১ উপেজলা �শর�র, ব�ড়া িব�ালয় িভি�ক ছা�ীেদর ডাটােবস ��ত করণ 

২২ উপেজলা �শর�র, ব�ড়া বা� িববাহ �িতেরাধ 

�স�ঃিকেশাির �র�া �সবা 

২৩ উপেজলা সমবায় অিফসার, �শর�র, ব�ড়া সমবায় সিমিত গঠন ও  �ত িনব�ন 

২৪ উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, িশবগ�, ব�ড়া। উপেজলার সরকাির �াথিমক িব�লয়স�েহ �দালনা, ি�পার ও িসস(��িক) 

�াপন 

২৫ উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, িশবগ�, ব�ড়া। ভািম � কে�া� সার �বহার 

২৬ উপেজলা �িম অিফস, িশবগ�, ব�ড়া। �িমহীনেদর �িষ খাসজিম বে�াব� �দান 

২৭ উপেজলা �িষ অিফস, �সানাতলা, ব�ড়া �িষ �সবা �াি� সহজীকরণ 

আইিডয়া পাইেলা�ং এলাকাঃ �সানাতলা উপেজলা বা�য়া ইউিনয়েনর 

মিহষাবাড়ী �ক। 

২৮ উপেজলা �িম অিফস, ব�ড়া সদর, ব�ড়া �িম উ�য়ন কর িনধ �ারণ ও আদায় কায ��ম 

২৯ উপেজলা পিরসং�ান অিফস, ব�ড়া, সদর পিরসং�ািনক ত� উপা� �দান 

৩০ উপেজলা �িম অিফস, ব�ড়া সদর, ব�ড়া ‘‘নামজারী �ি�য়া সহজীকরণ ” 

৩১ উপেজলা �ব উ�য়ন কম �কত�া, ব�ড়া সদর, ব�ড়া �িশ�ণ কায ��ম সহজীকরণ  

৩২ উপেজলা �িষ কম �কত�া, কাহা�, ব�ড়া। বাজাের ফসল �ব�াপনা �ক� গেড় �তালা 

৩৩ উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, কাহা�, ব�ড়া �েড� ক�ািবেনেটর (মা�িমক পয �ায়) মা�েম বা� িববাহ �িতেরাধ  

৩৪ �মাছা: সািবহা আফ�জ 

উপেজলা সমবায় অিফসার/গাবতলী, ন�ী�াম 

“�ানীয় সরকােরর সহায়তায় �ঃ� মিহলােদর �ানীয়ভােব আই,িজ,এ িভি�ক 

�িশ�ণ �দান।” 
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